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VOORWOORD

Beste inwoners,

Als echte vissersstad organiseert Nieuw-
poort jaarlijks een visserijweekend. Dit grijpt 
traditiegetrouw plaats in het Pinksterweek-
end. Een geleid bezoek aan de visveiling, een 
vissmoefelmarkt, een publieke visverkoop 
voor het goede doel en muzikale optredens 
zijn de klassieke ingrediënten van deze fees-
ten die telkens op een grote publieke belang-
stelling kunnen rekenen.

Op Pinkstermaandag 5 juni brengen we met 
een eucharistieviering in de visveiling en een 
ingetogen plechtigheid aan het vissersmonu-
ment hulde aan de op zee omgekomen vissers. Als afsluiter van het visserij-
weekend wordt tevens hulde gebracht aan de verdienstelijke reders.

De Nieuwpoortse visveiling deed het de voorbije maanden bijzonder goed. Zo 
waren de resultaten van het eerste kwartaal ronduit spectaculair. Er werden 
83 ton visproducten verkocht, een vertienvoudiging in vergelijking met dezelfde 
periode vorig jaar. De omzet steeg tot bijna 400.000 euro; een aanzienlijke stij-
ging vergeleken met het eerste kwartaal in 2016.

Onlangs werd de vissersboot Rudy herdoopt. De N86 was vroeger eigendom van 
de Nieuwpoortse visser Charles Beuckels en werd overgenomen door Gregory 
Arnoys. Het verheugt mij het peterschap te mogen waarnemen van dit vaartuig 
dat vooral ingezet wordt voor de garnaalvangst. De grijze Noordzeegarnalen 
zijn een echte delicatesse en een streekproduct met een rijke traditie en ge-
schiedenis. Onze Nieuwpoortse garnaal is dan ook bijzonder gegeerd en wordt 
erg gesmaakt door het grote publiek.

Het vissersvaartuig Surcouf dat vroeger toebehoorde aan visser Charles  
Beuckels krijgt een definitieve standplaats langs de Visserskaai, richting  
Kattesas. De Surcouf werd in 1987 gebouwd en onlangs volledig gezandstraald 
en opnieuw geschilderd in de originele kleuren. Rondom het vissersvaartuig 
wordt een grasveld aangelegd en zullen infopanelen de geschiedenis van het 
vaartuig en de visserijmethodes uitgebreid toelichten. Deze nieuwe trekpleister 
langs de Visserskaai zet de Nieuwpoortse visserijsector extra in de kijker.

Nieuwpoort werd op 28 april ll. in diepe rouw gedompeld door het overlijden 
van eerste schepen Els Vanlandschoot. Zij overleed na een lange strijd tegen 
MS en haar begrafenis in de Onze-Lieve-Vrouwekerk bracht heel wat volk op 
de been. Schepen Els was bijzonder geliefd en ze bleef haar politieke man-
daat niettegenstaande haar ziekte steeds vol overgave uitoefenen. Zij vindt een 
waardige opvolger in Jos Decorte, voormalig gemeenteraadsvoorzitter, die haar 
bevoegdheden overneemt. Verder in dit blad brengen we een laatste hulde aan 
wijlen schepen Els Vanlandschoot.

Burgemeester Geert Vanden Broucke
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BURGERZAKEN

 Intercommunale Kustreddings- 
 dienst West-Vlaanderen
 www.ikwv.be - E info@ikwv.be.

Invullen aangiften 
personenbelasting 
aanslagjaar 2017

Personen die hulp wensen bij het in-
vullen van de belastingaangifte over 
het aanslagjaar 2017 kunnen zich 
elke werkdag van 9 u. tot 12 u. aan-
bieden in het administratief centrum 
FOD Financiën, Peter Benoitlaan 4, 
in Veurne.

Wegens de sluiting van het belas-
tingkantoor particulieren in Nieuw-
poort worden er zitdagen georgani-
seerd in het dienstgebouw van FOD 
Financiën, Juul Filliaertweg 41 op 
volgende data:

• Maandag 12 juni 2017
• Maandag 19 juni 2017
• Maandag 26 juni 2017

Enkel op deze dagen staan er amb-
tenaren in Nieuwpoort ter beschik-
king om je bij te staan. Zij zijn er tel-
kens van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. 
tot 16.30 u. Op andere dagen is het 
dienstgebouw niet toegankelijk voor 
publiek.

Opening reddersposten 

Nieuwpoort telt vijf reddingsposten die 
instaan voor de veiligheid van de badgas-
ten. Alle reddersposten zijn geopend van 
zaterdag 1 juli 2017 tot en met zondag 3 
september 2017, telkens van 10.30 u. tot 
18.30 u.

Buiten de zomervakantie zal er ook tel-
kens één redderspost beschikbaar zijn. 
Van donderdag 15 juni 2017 t.e.m. vrijdag 
30 juni 2017 zal post 2 (hoofdpost t.h.v. 
badinstallatie in Nieuwpoort-Bad) dage-
lijks van 10.30 u. tot 18.30 u. geopend zijn. 

Van maandag 4 september 2017 t.e.m. 17 
september 2017 zal diezelfde post 2 da-
gelijks van 10.30 u. tot 18.30 u. openge-
steld worden.

Geboortes en overlijdens

Geboortes:
• Nora, geboren op 19 februari 2017
 Dochter van Verbelen Olivier en Roze 

Jessica
• Lisanne, geboren op 11 april 2017
 Dochter van Vandeputte Jordy en 

Lootens Anaïs

Overlijdens:
• Hoflijk Maria (88 jaar) - Nieuwpoort, 
 20 april 2017
• Declerck Yvonne (82 jaar) - 

Nieuwpoort, 24 april 2017
• Watty Gerard (82 jaar) - Nieuwpoort, 
 25 april 2017
• De Clippele Henri (94 jaar) - Oostende, 

25 april 2017
• Popieul Josephina (83 jaar) - Veurne, 

27 april 2017
• Vanlandschoot Els (48 jaar) - 

Nieuwpoort, 28 april
• Callebert Maria (95 jaar) - Nieuwpoort, 

4 mei 2017
• Tavernier Erna (76 jaar) - Roeselare, 
 6 mei 2017
• Noels Godelieve (69 jaar) - Veurne, 
 11 mei 2017
• Dejuzaine Yvonne (90 jaar) - 

Nieuwpoort, 14 mei 2017

Afscheid van schepen Els Filliaert-Vanlandschoot

Eerste schepen Els Filliaert-Vanland-
schoot (° 8 juni 1968) overleed op 28 
april 2017 na een lange strijd tegen 
multiple sclerose.

Schepen Els was een begripvolle, altijd 
goedlachse en oprecht geïnteresseerde 
mandataris met een zachte persoon-
lijkheid. Een aimabel persoon met een 
hart van goud die zorg hoog in het vaan-
del droeg.

In 2006 startte ze haar politieke car-
rière en nam ze deel aan de gemeen-
teraadsverkiezingen. Deze werden een 
groot succes want ze werd meteen tot 
schepen verkozen. Ze was bevoegd voor 
gezinsbeleid, informatica en financieel 
beleid. Ondertussen was ze aan haar 
tweede legislatuur als schepen begon-
nen, maar die mocht ze jammer genoeg 
niet afwerken. Ondanks haar ziekte 

bleef ze haar mandaat steeds vol over-
gave uitoefenen.

Naast haar politieke functie was ze 
tewerkgesteld als logopediste bij het 
Centrum voor Ambulante Revalida-
tie (Elora) in Nieuwpoort en dit sinds 
1989 tot enkele jaren terug. Als lid van 
de gezinsraad stelde ze voor om een 
Speel-o-theek op te richten waar ou-
ders speelgoed voor hun kinderen kon-
den ontlenen. ‘Speelkracht 10’ ging van 
start in 2004 en samen met een groep 
van 19 zeer enthousiaste vrijwilligers 
maakte ze van dit project een groot suc-
ces. 
In 1989 stapte ze in het huwelijksbootje 
met Luc Filliaert, leerkracht en cultuur-
liefhebber in Nieuwpoort, en was mama 
van twee dochters, Sigried en Isolde. 

Als laatste wens wou ze tijdens haar 
begrafenisplechtigheid bloemen noch 
kransen, maar wie wil kon een bijdrage 
leveren aan het goede doel ‘vzw Bind-
kracht’. De ‘vzw Bindkracht’ is geves-
tigd in Landen en biedt een huis aan 
met woon- en zorgomgeving aan men-
sen met een verstandelijke en/of fysie-
ke beperking. Het hoofddoel van deze 
vzw is om een warme, geborgen, veilige 
en huiselijke thuis aan deze mensen te 
geven. Een laatste wens waaruit nog 
maar eens bleek hoe solidair ze met 
anderen was.

Wie de naam van zijn/haar pasgebo-
ren kind of dierbare alsnog wil laten 
publiceren, gelieve een e-mail naar 
communicatie@nieuwpoort te sturen.



DE BURGER VRAAGT

MILIEU

Heb je nog interessante vragen die 
meerdere mensen kunnen boeien, 
stuur dan een mail naar communica-
tie@nieuwpoort.be! 

Wij krijgen dagelijks vele interessante vragen van onze inwoners en bezoekers en we zijn van oordeel dat de antwoorden op deze 
vragen iedereen aangaan. In deze nieuwe rubriek zullen we daarom telkens enkele veel gestelde vragen voor jullie beantwoorden

Mag ik met een metaaldetector op 
het strand lopen?
Op het strand van Nieuwpoort is het ge-
bruik van een metaaldetector toegestaan. 
Je moet wel steeds vooraf contact opne-
men met de dienst preventie (T 058 22 49 
92). Zij stellen immers een schriftelijke 
toelating op en leggen deze daarna ter 
goedkeuring en ter ondertekening voor 
aan de burgemeester. Het is verboden om 
zonder een schriftelijke toelating met een 
metaaldetector op het strand te lopen.

Ik zou graag willen dat mijn activi-
teit in de kalender van ‘Nieuwpoort 
Uw Stad’ opgenomen wordt. Hoe 
begin ik hier aan?
Bij de opmaak van onze UiT-kalender ba-
seren wij ons telkens op de gegevens die 
wij in de UiTdatabank terugvinden.

De UiTdatabank is immers de centrale 
plek die alle gegevens over vrije tijd en 
cultuur in Vlaanderen en Brussel verza-
melt. De UiTdatabank is verder ook dé 
bron voor de vrijetijdsagenda’s van de 
meeste Vlaamse dagbladen, magazines 

en (websites van) televisiezenders.
Als organisator ken je je activiteiten het 
best, daarom laten we je zelf je activitei-
ten invoeren in de UiTdatabank. Meer info 
over de UiTdatabank vind je op onze web-
site onder cultuur > verenigingen. 

Waar kan ik mijn elektrische
wagen opladen?
Door de lopende wegenwerken zijn er geen 
oplaadpunten voor elektrische voortui-
gen meer beschikbaar in de Lombardsij-
destraat in Nieuwpoort-Bad. Ter vervan-
ging zullen er later dit jaar vier nieuwe 
oplaadpunten in de ondergrondse par-
king van ‘ParkingPartners’ komen. Ook in 
de vernieuwde Franslaan zullen er nieu-
we oplaadpunten geïnstalleerd worden. 

Ik krijg ‘Nieuwpoort Uw Stad’ 
niet meer in mijn brievenbus. 
Hoe los ik dit op?
Ben je in Nieuwpoort gedomicilieerd en 
krijg je ons informatieblad ‘Nieuwpoort Uw 
Stad’ niet meer in je brievenbus? Neem 
dan zeker contact op met de dienst com-
municatie: T 058 22 44 23 of E communica-
tie@nieuwpoort.be! 

Je kan ook steeds eens langskomen bij de 
dienst toerisme (Marktplein 7 of Hendrika- 
plein 11) waar er enkele exemplaren be-
schikbaar zijn. Daarnaast kan je ons infor-
matieblad ook digitaal bekijken op www.
nieuwpoort.be - rubriek inwoner.

Gratis app Recycle! 

De app Recycle! weet alles 
van afval. Waar staat de 
dichtstbijzijnde glasbol? 
Wanneer zet ik het oud papier 
buiten? Waar doe ik met mijn 
oude batterijen? 

Compostbakken
te koop

Wie een grote tuin heeft, of regel-
matig een grote hoeveelheid groen-
ten- of fruitafval heeft, maakt best 
gebruik van een compostbak.
In het stadsmagazijn in de J. Van 
Clichthovenstraat worden compost-
bakken te koop aangeboden voor  
€ 66 in een doe-het-zelfkit en dus 
NIET voor € 60 zoals verkeerde-
lijk vermeld in de vorige editie van 
Nieuwpoort Uw Stad. Als je van plan 
bent om zo’n bak aan te schaffen, ge-
lieve het loket van het stadsmagazijn 
eerst telefonisch (T 058 22 44 88) te 
verwittigen. 

Verandering regeling huisvuil 2017

Alle afvalkalenders: 
www.nieuwpoort.be.

Extra informatie: www.ivvo.be.

Zone A: Buiten verlofperiodes twee keer per 
week op maandag en vrijdag. In de verlofperi-
odes vindt de huisvuilophaling elke dag plaats 
behalve op dinsdag en donderdag, ook niet 
wanneer dit een feestdag is.



MILIEU

Nieuw type pmd-zak

De huidige pmd-zak met trekbandslui-
ting zorgde in het verleden wel al eens 
voor ongemakken en ergernissen bij zo-
wel burgers als bij vuilnisophalers om-
dat de lasnaad onder de trekband mak-
kelijk los kan scheuren.

Daarom wordt er vanaf nu overgescha-
keld naar een nieuw type pmd-zak met 
'wavetop' sluiting. Dit systeem is handi-
ger en steviger dan de klassieke pmd-
zak met trekbandsluiting waardoor het 
draagcomfort verbetert. Ook voor de 
ophalers biedt dit voordelen omdat zij 
de zak zo beter kunnen vastgrijpen. Ver-
der wijzigt er niets aan de pmd-zak: het 
volume, de kunststofsoort en -dikte, de 
kleur en de prijs blijven hetzelfde. Éen 
rol van 20 pmd-zakken kost nog steeds 
€ 2,50 (= € 0,125 per zak van 60 liter).

De oude pmd-zak met trekbandsluiting 
mag je verder gebruiken tot de voor-
raad op is. Je hoeft deze dus niet om 
te ruilen voor het nieuwe type pmd-zak 

met wavetop sluiting. De handelaars 
zullen bovendien eerst hun stock van 
oude pmd-zakken met trekbandsluiting 
verkopen, vooraleer ze de nieuwe pmd-
zakken met wavetop sluiting te koop aan 
te bieden. 

Hoe moet ik de nieuwe pmd-zak 
met flappen gebruiken?
STAP 1: Stop de zak niet te vol, zodat je 

de flappen makkelijk kan dichtknopen.
STAP 2: Grijp 2 flappen rechtover elkaar 
en leg er een dubbele knoop in. Trek 
goed aan.
STAP 3: Grijp de andere 2 flappen en 
leg ook hier een dubbele knoop in. Trek 
goed aan.
STAP 4: Zorg dat er voldoende hand-
greep overblijft.

Nieuwpoortse Maïte ontwerpt Mascotte ‘Minder CO2’

‘Van Zee tot IJzer’ start duurzaam 
energieactieplan
De steden en gemeenten De Panne, 
Diksmuide, Koekelare, Kortemark, 
Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, 
Middelkerke, Veurne en Nieuwpoort 
zijn verenigd in de groep ‘Van Zee tot 
IJzer’. Eind december 2016 keurden zij 
een duurzaam energieactieplan goed. 
Ook ondertekenden zij het Burgemees-
tersconvenant, een Europees initiatief 
waarbij lokale overheden zich vrijwil-
lig maar wel planmatig engageren om 
minder CO2 uit te stoten tegen 2020. 
Onder impuls van de West-Vlaamse In-
tercommunale koos de groep ‘Van Zee 
tot IJzer’ ervoor om die uitdaging samen 
met de buurgemeenten aan te gaan. De 
slagzin voor de campagne luidt: ‘Actie(f) 
voor het klimaat’.

Mascotte
Iedere gemeente riep haar plaatselijke 
scholen (5de en 6de leerjaar + 1ste graad 
secundair) op om deel te nemen aan 
een wedstrijd om een mascotte te ont-

werpen voor de campagne ‘Nee tegen 
CO2’.

Alle inzendingen werden door de leden 
van de werkgroep ‘Sensibilisatie en 
communicatie’ beoordeeld. De tekening 
van de 10-jarige Maïte Heughebaert uit 

klas 5B van het Stella Maris Nieuwpoort 
kreeg de meeste voorkeurstemmen.

Haar tekening zal als basis dienen voor 
het digitaal logo op alle communicatie-
media en voor de mascotte die tijdens ac-
ties en evenementen zal ingezet worden.



MILIEU

OPENBARE WERKEN

Ophaling grof vuil op afroep

Op woensdag 7 juni 2017 is er terug een 
ophaling van grof huisvuil. Dit is alleen 
mogelijk na een schriftelijke aanvraag 
en betaling in het stadsmagazijn, J. Van 
Clichthovenstraat 42 - T 058 22 44 88, 
en dit ten laatste twee weken voor de 
ophaling.

Aan deze ophaling is een retributie 
verbonden tot zover de duur van het 
laden van de vrachtwagen tot 15 minu-
ten beperkt blijft. Onder de term ‘grof 

huisvuil’ rekenen we het huisvuil dat 
niet door de gewone wekelijkse dienst 
opgehaald kan wordt, nl. een versleten 
stuk huisraad, afgedankte meubelen, 
oude matrassen of oude metalen.

Giftig afval, elektrische toestellen, au-
tobanden, recyclebaar of brandbaar 
huishoudelijk afval worden niet opge-
haald. 

Verkoop van compost
& boomschors
De compost van de IVVO heeft het Vlaco 
kwaliteitslabel: het is de ideale bodem-
verbeteraar, vrij van onkruidzaden en 
ziektekiemen. De grond wordt door deze 
compost biologisch geactiveerd, beter 
verlucht en kan meer water opnemen. 
Kortom: compost houdt de grond gezond. 
Strooi compost op je gazon en leg een 
flinke laag tussen de bloemen, bomen en 
struiken. Vergeet ook zeker de bloembak-
ken en moestuin niet. 
Meer inlichtingen: http://www.ivvo.be/
verkoop-van-compost-boomschors

Nieuwpoort kleurt 
groen

Ter hoogte van de kinderboerderij 
werd een boomgaard aangeplant met 
een 40-tal hoogstammige fruitbo-
men. Dit stuk grond zal publiek toe-
gankelijk zijn. Er komen ook nog een 
aantal zitbanken en een kastanje-
houten afsluiting met poort.

In de Schoolstraat werden ondertus-
sen 14 sierperen aangeplant. In de 
Leistraat werden er dan weer oude 
bomen weggenomen omdat ze té 
groot werden. Nu staan er 13 sierpe-
ren ter vervanging.

Op het marktplein kreeg de grote zil-
verlinde het gezelschap van 3 kleine 
lindebomen. In totaal worden er 15 
voorzien. De overige bomen komen 
er na de zomer. 

In de Franslaan, tussen de Lom-
bardsijdestraat en de Albert I-laan, 
werden er siergrassen onder de 
nieuwe dennen voorzien. In het As-
tridpark zijn er ter hoogte van het 
nieuwe tennisveld 6 nieuwe esdoorns 
te vinden.

Vernieuwing plein Ysara-Lombardsijdestraat

De werken aan het plein Ysara-Lom-
bardsijdestraat zijn in de 2de helft van mei 
2017 gestart. Men begon aan de groen-
aanleg boven de ondergrondse garage 
tussen Centrum Ysara en de Havengeul. 
Daarnaast zal een beschermlaag in beton 
aangelegd worden op de ondergrondse 
parking. Deze omgevingsaanlegwerken 
moeten tegen deze zomer afgerond zijn.

Na de zomer worden de werken aan het 
plein hervat en gaan de rioleringswerken 
in de Lombardsijdestraat en Dienstweg 
Havengeul tussen de Elisalaan/Lom-
bardsijdestraat van start. Het einde van 
deze werken is voorzien in de zomer van 
2018.

Op het plein komt een lichtgolvend gras-
landschap met haagmassieven die in 
een golvende vorm worden geschoren.
Er komen ook sfeerverlichtingsmasten 
van 8 meter hoog. Het kunstwerk van Jan 
Fabre ‘Searching for Utopia’ zal ook een 
plaatsje op dit plein krijgen. De exacte 
plaatsingsdatum van de schildpad is nog 
niet gekend.

Hinder voor de bewoners is onontbeerlijk 
bij wegeniswerken. Bij een niet-toegan-
kelijke garage, kan je wel een tijdelijke 
gemeentelijke parkeerkaart in de par-
keerwinkel aanvragen. Je krijgt steeds 
één kaart per niet-toegankelijke garage.

Groencontainer op het Guido Gezelleplein

Er zal op zaterdag 3 juni 2017 een groencontainer op het Guido Gezelleplein staan en dit van 8 u. tot 12 u. 



PREVENTIE

GEMEENTERAAD

Een tocht doorheen het cameranetwerk van de PZ Westkust… 

In het straatbeeld van de PZ Westkust 
zijn heel wat observatiecamera’s en 
automatische nummerplaatherkennings-
camera’s te bespeuren. Elk voertuig dat 
de politiezone binnenrijdt, kan door één 
van de camera’s met automatische num-
merplaatherkenning opgemerkt worden. 
Bovendien scheert de ANPR-wagen van 
de Westkust ook hoge toppen sinds 2013. 
De ANPR-camera’s filmen in real time en 
nemen van elke nummerplaat een foto. 
Indien er een ‘hit’ is (bv. de nummerplaat 
blijkt volgens de databank van een gesto-
len voertuig te zijn), wordt de PZ West-
kust hiervan onmiddellijk op de hoogte 
gesteld. 

Resultaten
In het kader van grensoverschrijdende 
criminaliteit en rondtrekkende dader-
groeperingen zijn de ANPR-camera’s van 

cruciaal belang. De zone boekte onder-
tussen al opmerkelijke resultaten. Begin 
dit jaar kon de politie Westkust nog een 
53-jarige Fransman uit Roubaix inreke-
nen die in Frankrijk voor meerdere mis-
drijven gekend was en in België al meer-
dere veroordelingen opliep. Daarnaast 
werden er in 2016 dankzij de ANPR-ca-
mera’s 308 voertuigen zonder geldige 
verzekering en 48 ongekeurde voertuigen 
onderschept. Ook werden er 69 gestolen 
voertuigen in onze Politiezone Westkust 

opgemerkt en stonden er 59 voertuigen 
op de lokale blacklist voor verdachte han-
delingen. 

Bijkomende ANPR-camera’s 
De politiezone Westkust is van plan om te 
investeren in bijkomende ANPR-camera’s 
langs de grens met Frankrijk en langs de 
afritten om zo de volledige politiezone te 
omsluiten. Bovendien zal de zone haar 
huidig ANPR-netwerk ook vernieuwen. 
Naast de 6 bestaande ANPR-camera’s en 
talloze vaste camera’s, komen er nog 10 
ANPR-camera’s bij, waarvan 4 in De Pan-
ne en 6 in Nieuwpoort. De implementatie 
is voorzien voor eind 2017. 
De camera’s zullen uitgerust zijn met 
nieuwe technologie waarbij naast de 
nummerplaat ook het merk, kleur, type 
en volume van de wagen onmiddellijk ge-
kend zal zijn. 

FLITSEN UIT DE GEMEENTERAAD

27 april 2017
Straatnaam voor de nieuwe straat gele-
gen aan de Spoorwegstraat
De raad gaf zijn goedkeuring voor de 
straatnaam van de nieuwe straat gelegen 
in de verkaveling aan de Spoorwegstraat. 
De culturele dienst stelde de benaming 
Coupe Gorgestraat voor. Deze benaming 
verwijst naar een dwarse doorsteek, 
doorheen de ‘nek’ van een bastion.

Aankoop 60 podiumelementen en 
bijhorende transportkarren voor de cel 
feestelijkheden
De raad keurde de aankoop van 60 podi-
umelementen en bijhorende transport-
karren goed. Geraamde kosten: € 15.750 
(BTW incl.). De nodige kredieten zijn voor-
zien.

Heraanleg van de Marktstraat/Oosten-
destraat/Potterstraat vak Marktplein 
- Schipstraat
De raad ging akkoord met het ontwerp-
dossier voor de riolerings- en wegenis-
werken in de Markstraat, Oostendestraat 
(niet vernieuwd gedeelte) en de Pot-

terstraat tussen het Marktplein en de 
Schipstraat. Er wordt een gescheiden rio-
leringsstelsel aangelegd en de verhardin-
gen worden in chinees graniet 20/20cm 
uitgevoerd. Ook het aanplanten van bomen 
en het plaatsen van straatmeubilair is 
voorzien. De werken worden uitgevoerd in 
5 fasen. Geraamde kosten: € 2.051.551,20 
(BTW incl.) waarvan € 1.145.53,20 (BTW 
incl.) ten laste van de stad.

Wegen-, riolerings- en omgevingswer-
ken Oude Gasketel Fase 2
De raad gaf zijn goedkeuring voor het 
voorgelegde ontwerp dat door het studie-
bureau Haegebaert dd. 12 januari 2017 
werd opgemaakt. De opdracht omvat de 
tweede fase van de aanleg van het toe-
komstig openbaar domein rond het pro-
ject ‘Oude Gasketel’ van IJzer & Zee. De 

eerste fase werd reeds in 2014 uitgevoerd 
en omvatte de aanleg van rioleringen, 
bufferbekken en de rijweg. 
Na het bouwen van de appartementen en 
woningen wenst de Vlaamse Maatschap-
pij voor Sociaal Wonen nu de parking, 
trottoirs en opritten aan te leggen. Ook de 
aanleg van een houten staketsel en het 
voorzien van een vijverfontein maken deel 
uit van de opdracht. Verder wordt ook de 
groenaanleg en de tuinaanleg rond de vij-
ver opgenomen in het bestek. 
De verdeelsleutel blijft dezelfde als in de 
eerste fase: de stad komt voor een ge-
raamd bedrag van € 78.293,44 tussen in 
de werken. 

Wijziging gemeentelijke toelage voor 
het onderhoud van knotwilgen
De raad besloot om de bestaande ge-
meentelijke toelage voor het onderhoud 
van knotwilgen dd. 8 april 2004 aan te 
passen. Deze toelage wordt beperkt tot 
maximum 200 knotwilgen per adres en 
per aanvrager, en is mogelijk voor inwo-
ners of bedrijven die op het grondgebied 
Nieuwpoort gevestigd zijn. 



GEMEENTERAAD

Aanpassen netwerkbekabeling in de 
gemeenteschool ‘De Pagaaier’
De raad gaf zijn toestemming om de net-
werkinfrastructuur in de gemeenteschool 
‘De Pagaaier’ aan te passen. De huidige 
uitrusting volstaat immers niet om, in ons 
huidige digitale tijdperk, de leerlingen op 
een vlotte manier kennis te laten maken 
met de aanwezige digitale media. Ge-
raamde kosten van de werkzaamheden: 
€ 25.000,00 (BTW incl.).

Tienerwerking
De raad keurde het voorgelegde regle-
ment voor de tienerwerking goed. Deze 
tienerwerking is bedoeld voor alle jon-
geren van 12 t.e.m. 14 jaar en zal in het 
jeugdhuis georganiseerd worden. De tie-
ners worden telkens begeleid door twee 
animatoren, maar krijgen ook de vrijheid 
om zelf hun weekprogramma in te vullen. 
Vanaf volgend jaar zou deze tienerwer-
king ook in de paasvakantie doorgaan.
Meer info op p. 13.

Subsidiereglement ‘Een brug slaan 
tussen jeugd, sport en kinderen in 
armoede’
De raad gaf zijn goedkeuring voor een 
subsidiereglement voor verenigingen 

waarbij zij extra subsidies kunnen ont-
vangen wanneer ze zich voor kinderen en 
jongeren in kansarmoede inzetten. Met 
deze subsidies wordt van hen verwacht 
dat ze beter gaan communiceren zodat 
kinderen in armoede ook hun weg naar 
het verenigingsleven vinden. 

Er wordt een bedrag van max. € 3.000 
verdeeld onder de verenigingen. Per ver-
eniging kan er maximum € 600 worden 
aangevraagd. De verdeling van de subsi-
die gebeurt aan de hand van een punten-
systeem.

HUIS VAN HET KIND - OONIE
Atheneum Nieuwpoort neemt deel aan een grens- en generatie-
overschrijdend project

Op donderdag 27 april namen de leerlin-
gen van 3B voeding - verzorging deel aan 
een uniek project tijdens de les ‘Woon- en 
leefomgeving’ met als thema ‘keramiek’.

Tijdens de periode 2014 - 2018 kunnen 
mensen wereldwijd workshops volgen 
om samen 600.000 beeldjes te maken uit 
klei. Eén beeldje staat symbool voor een 
gesneuvelde soldaat op Belgische bo-
dem! 
De leerlingen van 3B voeding - verzor-
ging mochten elk een beeldje maken. Zo 

werden zij peter of meter van het beeldje 
en ontvingen zij een certificaat van deel-
name met hierin een dog tag met CWRM- 
stempel. Coming World Remember Me 
is een project van vzw Kunst en kunste-
naar Koen Vanmechelen in opdracht van 
Provinciebestuur van West-Vlaanderen 
en kadert in het grootschalig herinne-
ringsproject GoneWest/Reflections on the 
Great War.

Deze indrukwekkende kunstinstallatie 
legt de nadruk op de zinloosheid van de 

oorlog. De hoofddoelstelling van deze 
activiteit was om de leerlingen te doen 
nadenken over het belang van vrede en 
de impact van de oorlog. Elke nieuwe ge-
neratie is immers medeverantwoordelijk 
voor het dragen en koesteren van het uni-
versele streven naar vrede.

Met hun deelname steunden zij boven-
dien een goed doel dat kinderen helpt 
die zich door huidige oorlogssituaties in 
fysieke en/of psychische nood bevinden.



HUIS VAN HET KIND - OONIE

GEZONDHEID

OONIE’s tip: Vernieuwde infozuilen

Sinds vele jaren kan je op verschillende 
plaatsen in Nieuwpoort felgekleurde in-
fozuilen met gratis folders en brochures 
voor ouders, grootouders en professi-
onelen vinden. Allerlei opvoedingsthe-
ma’s en geplande gezinsactiviteiten ko-
men in dit informatiemateriaal aan bod.

De infozuilen werden recent heringe-
richt, waardoor ze meer folders kunnen 
bevatten. Op enkele locaties werd de 
zuil vervangen door een wandrek.
Waar kan je deze infozuilen vinden?
• de jeugddienst
• het zwembad 

• het stadhuis
• de bibliotheek
• het toerismebureau in Nieuwpoort-

Bad
• het Sociaal Huis
• het consultatiebureau van Kind en 

Gezin 

Daarnaast werden er ook drie infozui-
len in het Sint-Bernarduscollege, het 
Atheneum De Vierboete en basisschool 
Stella Maris geplaatst, met folders die 
zowel de jongeren als hun ouders kun-
nen aanspreken.

MEDISCHE WACHTDIENSTEN

Huisartsen wachtpost 
IJzerstreek en West-
kust

Vanaf 1 juni 2017 start in onze re-
gio het algemene nummer 1733 
om een huisarts van wacht te 
bellen. Het centraal wachtnum-

mer 070 24 65 55 zal niet langer in ge-
bruik zijn!

Het nummer 1733 dien je te contacte-
ren als je met gezondheidsproblemen 
kampt die niet tot de volgende werkdag 
van jouw huisarts kunnen wachten. 

De huisartsenwachtdienst loopt van 19 
u. tot 8 u. de volgende ochtend. Tussen 8 
u. ’s ochtends en 19 u. moet je opnieuw 
je eigen huisarts contacteren.

Hoe gaat het in zijn werk?
Nadat je het nummer 1733 gebeld hebt, 

wordt er na de taalkeuze gevraagd om 
de postcode van de regio waarin je je be-
vindt in te toetsen. Druk daarna op ‘#’.
Hieronder kan je een overzicht van de 
postcodes van onze stad en haar buurt-
gemeentes vinden.

8430 Middelkerke

8600 Diksmuide

8620 Nieuwpoort

8630 Veurne

8647 Lo-Reninge (behalve Reninge 
en Noordschote)

8660 De Panne

8670 Koksijde

8690 Alveringem (behalve Stavele 
en Beveren a/d IJzer)

Daarna kom je terecht bij een opera-
tor die je een aantal vragen zal stellen. 
Daarmee wil hij/zij correct inschatten 
hoe ernstig jouw situatie is en hoe mo-
biel je bent.

Deze operator verwijst je door naar de 
hulpverlener die je op dat ogenblik het 
best kan helpen.

Apothekers
Raadpleeg www.geowacht.be of bel 
naar 0903 922 48 (€ 1,50 per minuut).

Wachtdiensten
tandartsen
Tijdens weekends of op wettelijke feest-
dagen kunt u voor noodgevallen een 
tandarts van wacht bereiken op het 
centraal nummer 0903 399 69 (betalend 
nummer aan € 1,50 per minuut).

Wachtdiensten kleine 
huisdieren
Bel naar het centraal telefoonnummer 
058 41 02 12 vanaf zaterdag 12 u. tot 
maandag 8 u.
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BIBLIOTHEEK

  Stedelijke bibliotheek Nieuwpoort, Kokstraat 18A - T 058 22 30 40 - bibliotheek@nieuwpoort.be

E-Boeken in de 
bibliotheek

Steeds meer mensen lezen niet enkel ge-
drukte boeken, maar kiezen nu ook voor 
e-boeken. Beiden hebben hun voordelen. 
Een papieren boek lezen blijft een aparte 
ervaring; een e-boek daarentegen is heel 
geschikt om op reis mee te nemen.

In onze bibliotheek willen we dat iedereen 
kennis kan maken met het lezen op een e-
reader. Vanaf nu kan je daarom gratis een 
e-reader met e-boeken in de bibliotheek 
ontlenen. Maak via onze catalogus een 
keuze uit onze collectie e-boeken. Vraag 
ze van thuis uit aan via het formulier op de 
website van de stad Nieuwpoort of via een 
mail naar bibliotheek@nieuwpoort.be. 
Een aanvraagformulier in de bibliotheek 
invullen is ook een mogelijkheid. Je mag 
telkens maximum 5 e-boeken ontlenen.

De bibliotheek geeft je een seintje wan-
neer je de e-reader kan ophalen. Het pak-
ket wordt uitgeleend voor een termijn van 
3 weken. Verlengen is zeker mogelijk.

Om juridische redenen is het niet moge-
lijk om onze e-boeken op je eigen toestel 
te plaatsen.

Wie ? Wat? Waar ?

Herinner jij je nog de komst van de kameel op school? De klasfoto kreeg daardoor 
toen een exotisch tintje. Herken je de dames op de foto? Of kan je ons vertellen in 
welke school en wanneer deze foto genomen werd? Laat het ons weten op chantal.
bekaert@nieuwpoort.be of kom eens langs in de bibliotheek. Daar kan je de foto in 
een groter formaat bewonderen.

De digidokter op bezoek

Maandag 12 juni en maandag
4 september 2017
Heb je vragen over je computer? Of mis-
schien heb je problemen met je tablet 
of je smartphone? Dan kan je in de bi-
bliotheek terecht bij onze digidokter. 
Hij neemt de tijd om naar jouw vragen 
te luisteren en zoekt steeds naar ant-

woorden en oplossingen. De digidokter 
is aanwezig van 10 u. tot 11.30 u.

We raden je aan om je vragen op voor-
hand door te sturen. Je kunt dit ofwel via 
de website (cultuur > bibliotheek > do-
cumenten) of aan de balie van de biblio-
theek doen.

De Nieuwpoortse Gewrochten

In de bibliotheek organiseren we een 
tentoonstelling over de poëzie van Spe-
liers. 

Dichter en essayist Hedwig Speliers 
was leraar Nederlands aan de RMS te 
Nieuwpoort tussen 1959 en 1989. Hij 
woonde tot 1990 in Nieuwpoort; eerst 
in de Astridlaan en daarna in de Con-
sciencelaan.

De expositie is gratis te bezichtigen van 
1 juni t.e.m. 21 juni in de bibliotheek.

We geven je alvast een poëtisch voor-
smaakje:

Ik woon in de Koningin Astridlaan van de stilte,

met de 100wattlamp, de schimmelpenninck,

de blauwe kop met de gekartelde koffierand,

de brilmontuur waarin het zware linkerglas

en de stilte. Ik heb de stilte.

……

(Spleen toe nou!)
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CULTUUR

Start inschrijvingen Stedelijke Academie voor Podiumkunsten 
Westhoek

Muziek, Woord en Dans zijn belangrijke 
schakels in de opvoeding van onze kin-
deren en ook een boeiende ontspanning 
voor volwassenen. In de Stedelijke Aca-
demie voor Podiumkunsten Westhoek 
kan je terecht voor het volgen van muziek, 
woordkunst en dans.

Geïnteresseerd? Voor het schooljaar 
2017-2018 kan je in juni al informatie over 
de verschillende studierichtingen opvra-
gen. Ook jezelf inschrijven is al mogelijk! 

In Nieuwpoort is het secretariaat gedu-
rende het schooljaar open op maandag-, 

dinsdag- en don-
d e rd a g a v o n d , 
telkens van 18 u. 
tot 19.30 u. 

Meer info: 
www.stapwest.be

Programma Centrum Ysara & City 2017-2018
Tra d i t i e g e t ro u w 
presenteren wij je 
graag het culturele 
aanbod voor 2017-
2018. Kom met 
volle teugen van 

ons rijk en gevarieerd programma ge-
nieten! De ticketverkoop gaat van start 
op maandag 3 juli 2017.
De plaatsen zijn genummerd. Wees ze-
ker van je plaats en koop je ticket op 
voorhand.
Ook wanneer je online je tickets bestelt,  

kan je zelf je plaats uitzoeken op het 
zaalplan.

Waar kan je tickets voor de voor-
stellingen kopen?
Tickets voor de voorstellingen zijn on-
line, telefonisch en bij de diensten cul-
tuur en toerisme te verkrijgen. Vanaf 
een uur voor de aanvang van de voor-
stelling kan je ook tickets aan de kassa 
verkrijgen. 

• ONLINE via www.cultuurnieuwpoort.be
• CITY - Valkestraat 18 - T 058 79 50 00

• Infobalie stadhuis - Marktplein 7 - 
 T 058 22 44 44
• Toeristisch infokantoor - Hendrika- 

plein 11 - T 058 23 39 23

Alle prijzen die op de volgende pagina 
vermeld worden, zijn de prijzen in voor-
verkoop. Aan de deur betaal je steeds  
€ 2,50 meer.

TIP: Wanneer je een pakket van 4 ver-
schillende voorstellingen koopt, krijg je 
een korting van € 5 op de totale prijs van 
je pakket. 

Restauratie IJzergedenkteken

Het IJzergedenkteken is een beeld ge-
maakt door beeldhouwer Pieter Brae-
cke. Het stelt een vrouw voor die boven 
op een hoge zuil staat en de Belgische 
kroon in bescherming neemt. Rond het 
gedenkteken staan er 4 figuren: een 
blinde, een gekwetste, een zieke en een 
weerbare soldaat. Zij staan symbool 
voor de weerstand. Het beeld werd in-
gewijd op 26 oktober 1930. 

Van oktober 2016 tot april 2017 werden 
er restauratiewerken aan het IJzerge-
denkteken door de firma Vandendorpe 
Arthur en restaurateur Delphine Van-
devoorde uitgevoerd. Het beeld werd 
volledig gereinigd, de scheuren werden 
geïnjecteerd om verdere schade te voor-
komen, alle voegen werden uitgekapt en 
opnieuw opgevoegd, het niet zichtbaar 
metselwerk werd hersteld, de boordste-
nen werden terug in orde geplaatst en de 
omliggende beplanting werd vernieuwd. 
Tijdens de werken werd het licht in de 

kroon ook terug in werking gesteld. 

De kostprijs van de werken bedraagt € 
56.258,42 (BTW incl.). De werken wer-

den voor € 29.040 gesubsidieerd door de 
Vlaamse overheid, Onroerend Erfgoed.
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LIVING HERO: BRUCE SPRINGSTEEN
Klaas Delrue, Senne Guns, Hannelore 
Bedert e.a.
Centrum Ysara I 20 u I € 16
MUZIEK

TE GEK?! OPEN GEEST XL
Guy Swinnen, Rick de Leeuw, Christophe 
Vekeman, Annelies Brosens, e.a.
City I 20 u I € 14
MUZIEKTHEATER

CHER AMI
Yuko
City I 20 u I € 10
MUZIEK

KLEINKUNSTEILAND: DE KLASSIEKERS
Lucas Van den Eynde, Tine Embrechts, 
Clara Cleymans en … de klassieker!
Centrum Ysara I 20 u I € 16
MUZIEK

BURN-OUT VOOR BEGINNERS
Arnout Van den Bossche
City I 20 u I € 10
HUMOR

LOST BOYS
Het Gevolg & B12 vzw: Evelien 
Bosmans, Joke Emmers, Thomas 
Janssens en Matthias Meersman
City I 20 u I € 12  
THEATERDAAR WORDT AAN DE DEUR GEKLOPT

Sinterklaas zingt 
Centrum Ysara I 14u30 I € 6
FAMILIEVOORSTELLING 3+

LA VIE EST RIGUELLE
Patrick Riguelle en Jan Hautekiet
Centrum Ysara I 20 u I € 14
MUZIEK

LEGER
Lankmoed
City I 20 u I € 10
HUMOR/CABARET

TOUR 2018
Eriksson Delcroix & Sun*Sun*Sun 
Orkestra
City I 20 u I € 12
MUZIEK

NAAMLOZE GEBEURTENIS
Bert Verbeke, Jef Hoogmartens, 
Debbie Crommelinck
City I 20 u I € 12
THEATER

UILSKUIKEN EN TAKKELING
Beeldsmederij DE MAAN
Centrum Ysara I 14u30 I € 6
FAMILIEVOORSTELLNG 5+

KRETEN & GEFLUISTER
Raymond van het Groenewoud
Centrum Ysara I 20 u I € 16
MUZIEK

DE MAN VAN MORGEN
Steven Goegebeur
City I 20 u I € 12
HUMOR

CHARLATAN
Gili
Centrum Ysara I 20 u I € 14
HUMOR I BELEVINGSTHEATER

ISOLDE ET LES BENS XL
Isolde Lasoen, Ben Van Camp, Ben 
Brunin, Ben Vermeir, e.a.
Centrum Ysara I 20 u I € 14

MANNEN
De Mannen: Hubert Damen, Joost Van 
Hyfte, Jelle Cleymans& Kid Coco
Centrum Ysara I 20 u I € 14
HUMOR

MUZIEK
Wachten op Godot
Ensemble Leporello
City I 20 u I € 12
THEATER

TOOTS TRIBUTE
VRT Bigband & Ben Vanderweyden
Centrum Ysara I 20 u I € 14
MUZIEK

STEKEBLIND
4hoog
Centrum Ysara I 14u30 I € 6
FAMILIEVOORSTELLING 3+

#HAHAHA
Kamagurka
Centrum Ysara I 20 u I € 10
HUMOR

Het culturele aanbod voor 2017-2018
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 Dienst Cultuur Nieuwpoort
Valkestraat 18 - T 058 79 50 00
E cultuur@nieuwpoort.be

Expo

Westhoekacademie
Naar jaarlijkse traditie stellen de leer-
lingen van de Westhoekacademie hun 
werken aan het publiek tentoon. Gratis 
toegang.
Locatie: Stadshalle, Marktplein Nieuw-
poort
Periode: Dinsdag 6 juni t.e.m. zondag 18 
juni 2017
Openingsuren: Dagelijks van 13 u. tot 17 
u. Op zaterdag en zondag ook open van 10 
u. tot 12 u.

The Way I See the Sea, the Way 
You See the Sea - Kunst langs de 
Havengeul
Sinds de aanleg van de fiets- en wandel-
promenade is de Havengeul van Nieuw-
poort één van de mooiste plekken voor 
fietsers en wandelaars langs de Belgi-
sche kust. Vanaf juni wordt deze unieke 
locatie eveneens het decor van een uit-
zonderlijke tentoonstelling van maritie-
me schilderijen. 

Kunstschilder Kristou was acht toen zijn 
vader hem in Nieuwpoort leerde zeilen. 
Het water en de verhalen van oceaan-
zeilers die vanuit Nieuwpoort naar verre 
bestemmingen vertrokken zoals Dixie 
Dansercoer, Ronny Nollet, Michel Klein-
jans, zouden hem nooit meer loslaten. 
Vandaag is Kristou zelf een ervaren zeiler 
die zowat alle wereldzeeën heeft bevaren. 
Is hij niet aan boord, dan schildert hij. De 
zee is zijn grote inspiratiebron en het al-
lesoverheersende thema in zijn werk.

Kristou experimenteert in zijn werk door 
te schilderen op gerecycleerde scheeps-
zeilen. Het geeft de doeken een verweerd 
uitzicht en een volwaardige plaats in het 
oeuvre van de kunstenaar. Speciaal voor 
deze expositie maakte de kunstenaar 
een reeks van twaalf schilderijen van 2 
m op 2 m. De werken brengen een ode 
aan de grote zeevaarders, maar ook aan 
de duizenden jonge zeilertjes die van-
uit Nieuwpoort hun eerste zeemijlen bij 
de zeescouts of bij één van de zeilclubs 
maakten.

De stad Nieuwpoort is, net zoals Kristou, 
zeer benieuwd naar wat het water met jou 
doet, wat jouw link met de zee is en welke 
maritieme anekdotes jouw jeugd en jouw 
leven hebben gekleurd. Je kan je verhaal 
kwijt op onze website www.nieuwpoort.be. 
Locatie: Wandelpromenade Havengeul
Periode: Zaterdag 17 juni 2017 t.e.m. 
zondag 17 september 2017
Organisatie: Stad Nieuwpoort i.s.m. 
Kristou

Willem Vermandere in de Onze-
Lieve-Vrouwekerk
“Het is altijd een klein beetje thuiskomen 
in Nieuwpoort, in ons huurhuis aan de 
‘Coupe Gorge’ waar ik mijn eerste atelier-
tje had. Hier trouwden we en “kochten” 
we twee van onze kindjes. Hier schreef 
ik mijn eerste liedjes. Ik ben blij dat ik nu 
terug mag komen met mijn tekeningen, 
schilderijen, druksels en houten beelden. 
In de grote kerk dan nog wel! Dit is de 
ideale plek voor onze verbeelding! Dank-
zij mijn Nieuwpoortse jaren heb ik de weg 
gevonden naar mezelf. Ja, dit is weer 
thuis komen”, aldus Willem Vermandere.

Locatie: Onze-Lieve-Vrouwekerk 
Nieuwpoort
Periode: Zaterdag 3 juni tot en met eind 
september
Organisatie: Kerkfabriek Onze-Lieve-
Vrouw i.s.m. Stad Nieuwpoort 

Doe mee aan Kunst-
prijs M.J. Moortgat - 
Keukelinck 2017

Kunstprijs M.J. Moortgat-Keukelinck 
is een tweejaarlijkse kunstwedstrijd 
die door Stad Nieuwpoort georgani-
seerd wordt. Bij elke editie komt een 
andere kunsttak aan bod. Dit jaar staat 
de wedstrijd open voor ‘portretten’. 
Met een portret wordt een artistieke 
voorstelling van één persoon bedoeld 
(2D). Alles behalve digitale voorstellin-
gen (zoals bijvoorbeeld foto’s) is toege-
laten: schilderen, tekenen, gemengde 
technieken, krijt, etc. Ook moet het 
portret speciaal voor de kunstprijs ge-
maakt worden.

Er is een prijzenpot voorzien van maar 
liefst € 1300. De geselecteerde wer-
ken worden van 25 oktober tot en met 
5 november 2017 tentoongesteld in de 
Stadshalle en op vrijdagavond 27 okto-
ber 2017 zal de prijs worden uitgereikt.

Interesse om deel te nemen? Neem 
dan snel contact op met de dienst cul-
tuur. Inschrijven kan tot 30 juni 2017. 

Figuren aan de muren
Een gezicht is als een gedicht
met een eigen karakter en een plot.
Ik zie de kleinste rimpels, 
de putjes in je huid 
tot het gezicht langzaam verdwijnt
en de beeltenis op mijn canvas
verschijnt.
Dan komen ze aan de muren, 
al die verschillende figuren.

 Dienst Cultuur Nieuwpoort
Valkestraat 18 - T 058 79 50 00
E cultuur@nieuwpoort.be
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Verenigingendag 2017

Zaterdag 23 september 2017
Op zaterdag 23 september 2017 wordt in 
zaal Iseland (vismijn) opnieuw ‘Nieuw-
poort Verenigt’ georganiseerd.

Vanaf 14 u. stellen verschillende vereni-
gingen zich voor met interessante info-
standen, activiteiten en demonstraties. 
Deze gezellige beurs is dé gelegenheid 
om de (nieuwe) inwoners van Nieuwpoort 
kennis te laten maken met het rijke lokale 
verenigingsleven.

De dienst cultuur doet een oproep aan 
alle verenigingen (cultuur, senioren, 
sport, jeugd, muziek, hobby, theater, mili-
eu, etc. ) om aanwezig te zijn en aan deze 

dag mee te werken:
• Richt een infostandje in met interes-

sante informatie m.b.t. je vereniging;
• Organiseer een workshop waarbij het 

publiek bij je activiteiten betrokken 
wordt;

• Maak een fotopresentatie met 
leuke sfeerbeelden van voor-
bije activiteiten;

• Trek de aandacht van de be-
zoekers met een demonstra-
tie;

• Breng enkele liedjes tijdens 
een miniconcert;

• Nodig bezoekers uit tot het 
volgen van een proefles;

• Nodig je leden uit en geef hen 

een voorstelling van de geplande activi-
teiten voor het nieuwe jaar.

Inschrijven kan tot 30 juni! Inschrijvings-
formulieren zijn verkrijgbaar bij de dienst 
cultuur. 

JEUGD

Speelpleinwerking 

Tijdens de vakantie vliegen we er op-
nieuw in! Onze gebrevetteerde anima-
toren zorgen voor een uitgebreid spel-
programma. Alles wat kinderen leuk 
vinden, komt aan bod: knutselen, kam-
pen bouwen, themaspelen, strand- en 
waterspelletjes, etc. 

Kinderen tussen 3 en 12 jaar zijn wel-
kom op speelplein Barsjok van 9 u. tot 
16.30 u. Er is opvang voorzien van 7.30 
u. tot 9 u. en van 16.30 u. tot 17.30 u. 
Alle kinderen krijgen een warme maal-
tijd (soep, hoofdgerecht en dessert) en 
een vieruurtje.
Kostprijs: € 6 (gedomicilieerd in Nieuw-
poort) of € 8 (niet-gedomicilieerd in 

Nieuwpoort).
Kinderen kunnen ook een halve dag 
aan de speelpleinwerking deelnemen, 
telkens van 9 u. tot 12 u. of van 13 u. 
tot 16.30 u.
Er is opnieuw opvang mogelijk, maar er 
wordt wel geen warme maaltijd voor-
zien. Kostprijs: € 3 (gedomicilieerd in 
Nieuwpoort) en € 4 (niet-gedomicili-
eerd in Nieuwpoort).

Voor de maand juli is inschrijven mo-
gelijk vanaf 15 juni en voor de maand 
augustus kan dit vanaf 15 juli.

Inschrijven gebeurt online via volgende 
link: inschrijvingen.nieuwpoort.be. 

Tienerwerking

Vanaf deze zomer wordt er een nieu-
we tienerwerking ingericht voor alle 
jongeren van 12 tot en met 14 jaar! 
Deze gaat elke weekdag door van  
9 u. tot 16.30 u.

Indien nodig is er opvang voorzien 
van 7.30 u. tot 9 u. en van 16.30 u. tot 
17.30 u.

De tieners bepalen zelf hoe hun 
weekplanning er zal uitzien (spor-
ten, workshops, koken, ravotten,…) 
en verzamelen elke ochtend in het 
jeugdhuis waar ze door twee ervaren 
animatoren worden begeleid. 

De kostprijs voor een volledige dag 
(warme maaltijd inbegrepen) be-
draagt € 6 (gedomicilieerd in Nieuw-
poort) en € 8 (niet-gedomicilieerd in 
Nieuwpoort).

De kostprijs voor een halve dag (9 u. 
tot 12 u. of 13 u. tot 16.30 u.) is € 3 
(gedomicilieerd in Nieuwpoort) en 
€ 4 (niet-gedomicilieerd in Nieuw-
poort).

Vooraf inschrijven gebeurt via
inschrijvingen.nieuwpoort.be.
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Gekke Nieponamiddag 

7 juli 2017
De jeugddienst organiseert in de zo-
mervakantie terug de Gekke Niepona-
middag. Dit betekent een dag vol fun 
en avontuur voor kinderen van 3 tot en 
met 12 jaar. Kom tussen 14 u. en 16.30 u. 
naar het sportpark dat opnieuw tot een 
heus springkasteeldorp met spannende 
attracties wordt omgetoverd.

De deelnameprijs bedraagt € 2. Vooraf 
inschrijven is niet nodig.

Swap zomer 

De Swap (xl) is een werking van de 
jeugddienst die activiteiten tijdens de 
vakantieperiodes organiseert voor 9- tot 
en met 16-jarigen. Alle activiteiten star-
ten aan het jeugdcentrum, Dudenhofen-
laan 2b.

De Swap is bedoeld voor kinderen gebo-
ren in 2006 tot en met 2008. De activitei-
ten zijn steeds onder begeleiding.

De Swap XL is er voor jongeren geboren 
in 2001 tot en met 2005. Deze activitei-
ten zijn onder begeleiding van de jeugd-
dienst. 

Inschrijven voor de activiteiten is moge-
lijk vanaf donderdag 1 juni (19 u.) via de 
website inschrijvingen.nieuwpoort.be.

De activiteiten van de Swap kunnen zeer 
vlug volzet zijn. Snel zijn is dus de bood-
schap. Maak ook tijdig je account aan!

Fairtradeontbijt @ the beach

Zondag 18 juni 2017
Zon, zee en strand! Wat heb je nog meer nodig om een lekker ontbijt te organiseren. Tussen 8 u. en 10 u. kan je aanschuiven aan de 
ontbijttafel nabij de badinstallatie. De deelnameprijs bedraagt € 5 per persoon. 
Bij slecht weer wordt het ontbijt in de cafetaria van Centrum Ysara georganiseerd. Inschrijven kan in de jeugddienst of online via 
inschrijvingen.nieuwpoort.be tot en met 14 juni.
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Datum Activiteit
Maximum 

deelnemers

Deelname-
prijs Nieuw-
poortenaar

Deelname-
prijs niet-

Nieuwpoor-
tenaar

3 juli 2017 Luchtkarabijn schieten - Nieuwpoort (Swap) 20 € 6 € 7

4 juli 2017 Beautyparty - Jeugdcentrum Nieuwpoort (Swap XL) 15 € 6 € 7

6 juli 2017 Sportkriebels - Jabbeke (Swap) 20 € 9 € 10

10 juli 2017 Plopsaqua - De Panne (Swap) 20 € 9 € 10

11 juli 2017
Waterskiën, wakeboarden en SUP Lakeside Paradise - 
Knokke (Swap XL)

20 € 15 € 17

13 juli 2017 Heavy Games - Jeugdcentrum Nieuwpoort (Swap XL) 20 € 1 € 2

14 juli 2017 Mc Donalds en Cinema - Koksijde (Swap) 20 € 10 € 12

17 juli 2017 Golfinitiatie - Koksijde (Swap XL) 15 € 6 € 7

18 juli 2017 Schermen - Jeugdcentrum Nieuwpoort (Swap XL) 15 € 6 € 7

20 juli 2017 Plopsaland - De Panne (Swap) 20 € 12 € 14

24 juli 2017
Workshop van je oude jeansbroek een handtas of sportzak 
maken - Jeugdcentrum Nieuwpoort (Swap XL)

20 € 6 € 7

25 juli 2017
Avonturendag Beernem: kajakpolo, deathride, 
touwenparcours en boogschieten (Swap)

20 € 15 € 17

27 juli 2017 Bobbejaanland - Lichtaart (Swap XL) 30 € 20 € 22

28 juli 2017 Smoefeltocht met fiets (Swap) 20 € 4 € 5

31 juli 2017 Gezelschapsspellen en spaghettiavond (Swap XL) 20 € 4 € 5

1 augustus 2017 Bellewaerde - Ieper (Swap) 20 € 15 € 17

3 augustus 2017 Paintball - Diksmuide (Swap XL) 20 € 15 € 17

4 augustus 2017 Fortenbouw - Nieuwpoort (Swap) 20 € 2 € 3

7 augustus 2017 Kinepolis - Oostende (Swap XL) 20 € 6 € 7

8 augustus 2017
Avonturendag Outside Adventure park Poperinge: quad, 
hoogteparcours en deathride (Swap XL)

20 € 15 € 17

10 augustus 2017 Zwemmen - Kluisbergen (Swap XL) 20 € 8 € 9

11 augustus 2017 Pizza bakken - Kinderboerderij van Nieuwpoort (Swap) 15 € 3 € 4

14 augustus 2017 Shoppen en terrasje - Antwerpen (Swap XL) 20 € 10 € 12

17 augustus 2017 Ontbijt en Kubb Tornooi Jeugdcentrum - Nieuwpoort (Swap) 20 € 3 € 4

18 augustus 2017 Bouw je eigen raket Jeugdcentrum - Nieuwpoort (Swap) 15 € 6 € 7

21 augustus 2017
Intergemeentelijke activiteit De Panne, Veurne, Koksijde 
en Nieuwpoort: vlottenbouw Nieuwpoort (Swap XL)

20 € 9 € 10

22 augustus 2017
Zwemmen S & R en Club Brugge achter de schermen 
(Swap)

20 € 8 € 9

24 augustus 2017
Workshop wol en zeep: experimenteren met vilt - 
Jeugdcentrum Nieuwpoort (Swap)

15 € 6 € 7

25 augustus 2017 Walibi Waver (Swap XL) 20 € 18 € 20

 Jeugddienst, Dudenhofenlaan 2B - T 058 23 91 26 - E jeugd@nieuwpoort.be - www.jeugddienstnieuwpoort.be

Het programma van Swap zomer
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E dehandbiker@live.be

SPORT

Benefietstocht ‘The Spirit of Handcycling en het VFG Nieuwpoort’

Op 18 juni 2017 wordt er in Nieuwpoort 
een benefietstocht ten voordele van ‘The 
Spirit of Handcycling’ en het VFG Nieuw-
poort georganiseerd.

Als je voor het parcours van 35 km kiest, 
dan kan je jezelf inschrijven tussen 8 u. 

en 14.30 u. in het Kasteeltje, Hoogstraat 
2. Bij het parcours van 70 km vindt de 
inschrijving en start van de tocht plaats 
tussen 8 u. en 13 u. Om 9 u. is er een ge-
meenschappelijke start met Peter Fara-
zijn voorzien.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 6. Kin-
deren tot 12 jaar betalen € 3.

Sportstrand

1 juli tot 31 augustus 2017
De stedelijke sportdienst heeft opnieuw 
een boeiend en gevarieerd zomerpro-
gramma voor je klaar staan. Op het 
sportstrand zal er deze zomer weer 
heel wat te beleven zijn.

Weet je niet waar je moet zijn? Wel, het 
sportstrand is gelegen tussen het Wes-
terstaketsel en de 1ste golfbreker. Kom 
dus zeker eens langs en geniet van de 
vele gratis activiteiten. Gediplomeerde 
lesgevers staan elke dag voor je klaar 
van 10 u. tot 18 u. Het sportstrand is wel 
gesloten op zon- en feestdagen!

Dagprogramma:
Je kan elke dag komen joggen vanaf 
10.15 u. Voor beginnelingen worden er 

sessies georganiseerd op maandag, 
woensdag en vrijdag. Voor de gevor-
derden is dit op dinsdag, donderdag en 
zaterdag.

Weekprogramma:
Maandag: sport van de dag
Dinsdag: volleybal
Woensdag:  beach-ball 1 - 1
Donderdag: netbal
Vrijdag: beach-ball 2 - 2
Zaterdag:  volleybal

Sportkampen juli 2017

In de zomervakantie organiseert de sport-
dienst opnieuw heel wat leuke sportkam-
pen:

• Roefelsportkamp (1ste - 2de - 3de 
 leerjaar): van 3 juli t.e.m. 7 juli 2017
• Avonturensportkamp (12+): van 10 juli 

t.e.m. 14 juli 2017
• Zomerfunkamp (4de - 5de - 6de leerjaar): 

van 17 juli t.e.m. 21 juli 2017

Deze zomerkampen in juli zijn enorm 
populair en ondertussen wel al allemaal 
volzet.

Kermiscriterium

Dinsdag 27 juni 2017
Aanvang:
• 17 u. voor Grote Prijs Venise - 

Dames Elite
• 19 u. voor Grote Prijs Erik 
 Lazoore - Heren Elite zonder 

contract + beloften

Er worden plaatselijke ronden ge-
reden: de wielrenners vertrekken in 
de Kokstraat, rijden naar de Duin-
kerkestraat en gaan verder via de 
Onze-Lieve-Vrouwstraat, Emiel Cop-
pietersstraat, Arsenaalstraat, Lan-
gestraat en de Kokstraat.

Opgelet: dit betreft een gesloten par-
cours en zal gepaard gaan met een 
aangepast parkeer- en verkeersre-
glement. Wie binnen het parcours 
woont, zal er tijdelijk niet in of uit 
kunnen. 

Vanaf 12 juni kan het reglement ge-
raadpleegd worden op www.nieuw-
poort.be

stedelijke sportdienst
Dudenhofenlaan 2B
T 058 23 75 40
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Delhaize 
Loopcriterium
van de Kust

Maandag 17 juli 2017
Doe je loopschoenen aan en begin 
alvast te trainen want het Delhaize 
Loopcriterium van de Kust staat voor 
de deur.

Wedstrijdlopers moeten 10 km afleg-
gen en recreatieve joggers moeten 5 
km lopen.

Om 19.30 u. wordt het startschot ge-
geven op het strand t.h.v. het sport-
strand. Na het finishen krijgt ieder-
een een aandenken en een (sport)
drankje aangeboden.

Inschrijven kan ter plaatse vanaf 18 
u. bij de garage aan het sportstrand.

Hockeytornooi 2017

Op Woensdag 26 april 2017 organiseerde de sportdienst het jaarlijks hockeytornooi in 
het sportpark. Twee voetbalvelden werden verdeeld in vier hockeyterreintjes. Op elk 
terrein leidde een scheidsrechter de wedstrijd in goede banen.

In totaal namen zo’n 10 ploegen ofwel 80 kinderen deel aan de spannende hockey-
wedstrijd. Basisscholen ‘De Vierboete’, ‘Stella Maris’, ‘De Pagaaier’, ‘De Libel’ en ‘De 
Panger’ waren van de partij en hadden één of meer ploegen klaargestoomd.

‘De Libel’ werd de uiteindelijke winnaar van de 2de graad en mocht de beker mee naar 
huis nemen. ‘De Vierboete’ was de sterkste ploeg van de 3de graad.

Het klassement:

2de graad 3de graad

1ste plaats: De Libel 1ste plaats: De Vierboete 1

2de plaats: Stella Maris 1 2de plaats: De Vierboete 2

3de plaats: Stella Maris 2 3de plaats: Stella Maris 2

KIJK! IK FIETS! 2017

Kijk! Ik fiets!’ is een project waarbij 4 
tot 7-jarigen, die al vlot met steunwiel-
tjes kunnen fietsen, op een halve dag 
leren fietsen op twee wielen.

Woensdag 26 april 2017 organiseerde 
de stedelijke sportdienst de derde edi-
tie van “Kijk ik Fiets” in de bovenzaal 
van de Nieuwpoortse vismijn. De bege-

leiding van de kinderen gebeurde door 
één van de ouders. Een ervaren moni-
tor begeleidde de fietsles en gaf nuttige 
tips aan de kinderen en de ouders.

Tien kleuters schreven zich in voor de 
activiteit. Na 2,5 uur konden 7 van de 
10 kinderen helemaal alleen fietsen.
Op het einde van de cursus werden de 
fietsdiploma’s uitgereikt.

stedelijke sportdienst
Dudenhofenlaan 2B 
T 058 23 75 40
E sport@nieuwpoort.be
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ZWEMBAD

Sluiting wegens jaarlijkse onderhoudswerken

Het zwembad en de sportzaal zullen van maandag 5 juni t.e.m. zondag 18 juni 2017 gesloten zijn voor de jaarlijkse onderhouds-
werken. Op maandag 19 juni zijn het zwembad en de sportzaal vanaf 9 u. opnieuw toegankelijk voor bezoekers.

Plons- en spelkamp

24 juli t.e.m. 28 juli 2017
21 augustus t.e.m. 25 augustus 
2017

Het stedelijk zwembad en de jeugddienst 
organiseren zowel in juli als in augustus 
een plons-en spelkamp voor kinderen die 
in de 2de en 3de kleuterklas zitten en nog 
niet kunnen zwemmen. Het kamp duurt 
elke dag van 8.30 u. tot 16.30 u. Daarom is 
het belangrijk om een lunchpakket mee 
te brengen.

Het plons- en spelkamp wordt opgedeeld 
in twee delen. Eerst wordt er 1,5 uur in 
het zwembad geoefend en daarna wordt 
er aan de arm-been coördinatie gewerkt 
in de sportzaal. 

In de namiddag bieden we verschillende 
activiteiten aan zoals knutselen, spelle-

tjes spelen en op uitstap gaan.
Bij mooi weer trekken de kinderen naar 
buiten. 

Elke dag is er ook opvang voorzien, tel-
kens van 8 u. tot 8.30 u. en van 16.30 u. 
tot 17 u.

Prijs: 60 € (Nieuwpoortenaars: de Jeugd-
voordeelpas is geldig) en 65 € (niet-
Nieuwpoortenaars).

Sportpassenseizoen 
voorjaar 2017
Het sportpassenseizoen is weer af-
gelopen. We kunnen op een geslaagd 
seizoen vol fijne lessen terugblikken. 
De data voor de lessen ‘Aquagym 
voor senioren’ zullen op een later 
tijdstip bekend gemaakt worden. Op 
18 september 2017 start het sport-
passenseizoen opnieuw. 

TOERISME

Gratis strandasbakjes 
Het strand nodigt uit… tot schelpjes zoe-
ken, lange strandwandelingen maken, 
zandkastelen bouwen, met je blote voe-
ten genieten van het zachte zand… Rond-
slingerende sigarettenpeuken verstoren 
dit fijne gevoel! Daarnaast hebben ze ook 
een negatieve impact op het milieu. Een 
peuk heeft immers 2 tot 12 jaar nodig om 
door de natuur afgebroken te worden, en 
zelfs dan blijven er nog plastic resten uit 
de filter achter. De strandreinigingsma-
chine neemt bovendien geen peuken op. 

Ze zijn te klein en glippen door ‘de mazen 
van het net’. 

Deze zomer worden er daarom opnieuw 
gratis strandasbakjes verspreid. Ze zijn 
vanaf begin juli te verkrijgen bij de dienst 
toerisme, de surfclubs, de redders op het 
strand, bij diverse stranduitbaters etc.
Ook een peukenman zal her en der op het 
strand en op de dijk verschijnen. Wil je 
weten waar en wanneer? Neem dan een 
kijkje op www.kustbeheer.be.

Deze actie 
wordt moge-
lijk gemaakt 
door de Pro-
vincie West-
Vlaanderen en 
OVAM. 

Openingsuren tijdens 
zomervakantie:

Vanaf zaterdag 1 juli t.e.m. donder-
dag 31 augustus gelden volgende 
openingsuren:

Maandag: 9 u. - 20 u.
Dinsdag: 9 u. - 20 u.
Woensdag: 7 u. - 20 u.
Donderdag: 9 u. - 20 u.
Vrijdag: 9 u. - 20 u.
Zaterdag: 9 u. - 18 u.
Zondag: 9 u. - 13 u.

 
Stedelijk zwembad Nieuwpoort
Stationslaan (Leopold II Park)
T 058 23 38 88
E zwembad@nieuwpoort.be
Inschrijvingen gebeuren via 
http://inschrijvingen.nieuwpoort.be
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Nieuwpoortse boerenmarkt viert ‘Week van de Korte Keten’

Zaterdag 3 juni 2017

Niets is zo lekker als eerlijke hoevepro-
ducten! Als die allemaal op één plaats 
verzameld worden, dan is het helemaal 
goed. Op de Nieuwpoortse boerenmarkt 
kan je wekelijks terecht voor producten 
die rechtstreeks van bij de producent ko-
men. Je vindt er groenten, fruit, aardap-
pelen, eieren, kaas en zuivel.

Wie op zaterdag 3 juni bij drie verschil-
lende producenten koopt, maakt kans op 
een 100 % West-Vlaamse geschenkbon 
van € 25.

Ga naar het Marktplein en breng een be-
zoekje aan deze boerenmarkt! De kraam-
pjes zijn steeds geopend van 9 u. tot 12 u.

Meer info: www.weekvandekorteketen.be

WESTFRONT

Sint-Janskermis
Zaterdag 24 juni t.e.m. dinsdag 
27 juni 2017

De Sint-Janskermis staat van 24 juni 
tot en met 27 juni op het Marktplein. 
Kom je amuseren op de verschillende 
attracties en zet meteen de juiste toon 
voor de zomervakantie.

Op zaterdag 24 juni is er de traditionele 

ballenworp voor de jongste kinderen uit 
de Nieuwpoortse scholen. Alle kinde-
ren uit de kleuterklassen tot en met het 
4de leerjaar mogen hieraan deelnemen.

Wil je meer te weten komen over deze 
kermis? Haal dan vanaf 7 juni ‘De Foor-
krant’ bij onze dienst toerisme. Op de 
achterzijde van deze ‘Foorkrant’ staan 
trouwens leuke kortingsbonnen om je 
bezoek aan de kermis nog leuker te 
maken.

Historische busrit met Luc Vanacker: 
‘De Britten aan de Westkust tijdens De Groote Oorlog’

Woensdag 12 juli 2017

Op 12 juli organiseert 
het bezoekerscen-
trum Westfront een 
busrit met Luc Van-
acker. Hij brengt het 
minder bekende ver-
haal van de Britse in-

zet tijdens de Slag om de IJzer. Ook geeft 
hij een verklaring voor de jarenlange aan-
wezigheid van de Royal Naval Siege Guns 
in de duinen van de Westkust.

Hoe zit het nu met die tunnels en overdek-
te loopgraven? Is er op 10 juli 1917 echt 
mosterdgas gebruikt? Waarom bleven de 
Britten hun allernieuwste jachtvliegtui-
gen inzetten toen de Belgen al vertrokken 
waren? Op al deze vragen tracht hij een 
antwoord te geven.

Daarnaast zal er een bezoek gebracht 
worden aan het bruggenhoofd op de 
rechteroever van de IJzermonding met de 
ondertunnelde Grote Duin, aan de Grote 
Bamburghoeve, de twee vliegvelden van 
Ten Bogaerde, een Brits modelbegraaf-
plaats etc.

Inschrijven kan via 
info@westfront-
n i e u w p o o r t . b e . 
Vergeet zeker niet 
je naam en je rijks-
register correct te 
vermelden. Deze 
gegevens hebben 
we nodig om het 
Kwartier van Lom-
bardsijde te betre-
den.

 Dienst toerisme
Nieuwpoort-Stad, Marktplein 7 - T 058 22 44 44
Nieuwpoort-Bad, Hendrikaplein 11 - T 058 23 39 23

Mandolineconcert 
Zaterdag 8 juli 2017

Onze partnerstad Dudenhofen biedt je 
een gratis mandolineconcert aan op 
zaterdag 8 juli. Het concert gaat door 
in Centrum Ysara en start om 20 u. 

Praktische informatie
Locatie: Ingang Bezoekerscentrum 
Westfront
Duur: 14 u. tot 17 u. 
Kostprijs: € 4,5
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Nieuwe tijdelijke tentoonstelling: ‘Paard & Koning’

‘Paard & Koning’ is de titel van de nieu-
we zomertentoonstelling in ons bezoe-
kerscentrum Westfront Nieuwpoort. 
Deze expo loopt vanaf zaterdag 24 juni 
tot en met 17 juni 2018.

Je beleeft er hoe een vorst met visie 
zijn paard inruilde voor een vliegende 
machine en hoe de moderne kunst 
daar gestalte aan gaf. Met nog nooit ge-
toonde topstukken uit het atelier van de 
beeldhouwer van het ruiterstandbeeld 
van Albert I.

Terug naar het verleden
1917 was van alle oorlogsjaren het 
zwartste. Een uitzonderlijk strenge win-
ter en honger brachten de bevolking 
op de knieën en er vielen steeds meer 
slachtoffers. Het einde van de grote Eu-
ropese oorlog leek verder weg dan ooit. 
Niets leek nog zin te hebben.

1917 werd ook het jaar waarin een 
nieuwe wereld op de voorgrond kwam. 
Amerika verving Rusland op het oor-
logstoneel en de Amerikaanse econo-

mie bepaalde voortaan het buitenlands 
beleid. De mechanisatie van de oorlog 
versnelde bovendien de ontwikkeling 
van auto’s en vliegtuigen.

Europa zocht naar een houvast in mo-
derne kunstbewegingen. Wat tot voor 
kort als grote kunst werd aangezien, 
werd nu opzij geschoven en vervangen 
door het omgekeerde: het alledaagse, 
de abstractie, het kinderlijke.

Nieuwpoort heeft het allemaal: een oor-
logsverleden, een art-deco monument, 
een expressionistisch ruiterstandbeeld 
en een postmodern bezoekerscentrum. 
Een uitgelezen plek om de botsing van 
krachten uit 1917 te tonen.

Praktische informatie:

Locatie: Bezoekerscentrum Westfront - 
Kustweg 2 Nieuwpoort

Periode: Vanaf zaterdag 24 juni 2017 
t.e.m. zondag 17 juni 2018

Openingsuren: Dagelijks van 10 u. tot 
17 u. (maandag gesloten)

Organisatie: Dienst cultuur Nieuwpoort 
i.s.m. Projectgroep 14-18 

Miguel Bouttry in Westfront Nieuwpoort

Vrijdag 30 juni 2017

Op vrijdag 30 juni 2017 komt slagveld-
gids Miguel Bouttry om 19.30 u. naar het 
bezoekerscentrum Westfront Nieuw-
poort voor een vertelavond over de Eer-
ste Wereldoorlog.

De Eerste Wereldoorlog is één van de 
eerste, goed gedocumenteerde oorlo-
gen uit de geschiedenis. De opkomst van 
de fotografie speelde daar een grote rol 
in. Duizenden foto’s van op en naast de 
slagvelden geven een vaak haarscherp 
beeld van de gruwel en ellende in Den 
Grooten Oorlog. 
Westhoekkenner en slagveldgids Miguel 
Bouttry maakte een selectie van geken-
de en vooral minder gekende foto’s. Aan 
de hand van deze foto’s vertelt hij het 
verhaal van WOI. Tanks, exotische strij-
ders, greppels vol modder, verwoeste 

landschappen, … vormen het decor van 
deze vertellingen.

Hij heeft vooral aandacht voor de details 
op de foto’s en geeft regelmatig een ver-
nieuwende kijk op het ruimere oorlogs-
verhaal. De basis van deze presentatie 
vormen een 20-tal exclusieve foto's uit 
een stereoscoop die enkele jaren terug 
boven water kwamen.

De deuren gaan open vanaf 18 u. zodat 

je vooraf nog een vrij bezoek kan bren-
gen aan de tentoonstelling over de on-
derwaterzetting tijdens WOI en aan de 
nieuwe tijdelijke expo ’Paard en Koning’. 
We sluiten de avond af met een lekker 
drankje.

Kostprijs: € 7 (VVK) en € 9 (ADD).  
Tickets kan je verkrijgen via Westfront 
Nieuwpoort, dienst toerisme, dienst 
cultuur en online via www.westfront-
nieuwpoort.be.

 
Dienst Cultuur Nieuwpoort
Valkestraat 18
T 058 79 50 00
E cultuur@nieuwpoort.be

 Westfront Nieuwpoort - Kustweg 2 - T 058 23 07 33 - E info@westfrontnieuwpoort.be - www.westfrontnieuwpoort.be



VRIJE TIJD

Een zee van activiteiten

Op zondag 7 mei werden er naar aanleiding van de ‘Week van de Zee’ tal van activiteiten op en rond het strand van Nieuwpoort 
georganiseerd. Men kon zich uitleven met het bouwen van forten en het maken van kunstwerken op het strand. Ook werden er 
diverse strand- en duinenwandelingen georganiseerd.

KINDERBOERDERIJ ‘DE LENSPOLDER’

De vlindertuin onder de loep

Op de boerderij is de lente ook aangebro-
ken. Neen, er zijn dit jaar geen lammetjes 
of kuikentjes op de kinderboerderij gebo-
ren. Daarom zetten we deze keer de vlin-
dertuin extra in de kijker. Chris Ghyselen, 
de ontwerper van de vlindertuin, zorgde 
voor de prachtige afwerking van de tuin. 
Onze vier enthousiaste vrijwilligers staan 
verder in voor het onderhoud. Ann, Eric, 
Karina en Ludwine zorgen ervoor dat de 
vlindertuin ook dit jaar opnieuw een lust 
voor het oog wordt. Zo kunnen de vele 
wandelaars, fietsers en bezoekers er ex-
tra van genieten.

De nieuwe aanplanting van de fruitboom-
gaard net buiten het erf is een feit. Op het 

terrein van de kinderboerderij kunnen we 
de bloesems stilaan zien veranderen in 
kersen en appeltjes. Een bijna magische 
metamorfose waar de bijtjes verantwoor-
delijk voor zijn.

Naast de imkercursus voor volwassenen 
hebben we op de boerderij ook de educa-
tieve activiteit ‘To bee or not to bee’, waar 
we de kinderen even in de wereld van de 
honing en de stuifmeelkorreltjes onder-
dompelen.



VRIJE TIJD

VARIA

NIEUW IN NIEUWPOORT

Crunchy

Broodjeszaak ‘Crunchy’, Marktstraat 30, 
heeft twee nieuwe uitbaters: Emely en 
Lieven. Op 1 juni 2017 vindt de officiële 
opening van hun nieuwe zaak plaats.

Hun assortiment bestaat uit belegde 
broodjes naar grote keuze, kleine snacks, 
verse soep, koffie, gebak, wafels, pan-

nenkoeken en ijscoupes. Ook bieden ze 
5 verschillende ontbijten en verrassings-
brood aan. Dit verrassingsbrood moet wel 
steeds tijdig besteld worden.

Bestellingen worden aan huis geleverd 
mits er minimaal 5 broodjes besteld wor-
den. 

Crunchy is open van maandag tot zater-
dag. Op zon- en feestdagen zijn ze geslo-
ten.
Contact: Emely (M 0495 51 89 78) of
Lieven (M 0491 87 43 96).

Gloednieuw boek over de Eerste Wereldoorlog

Eerste Wereldoorlog-specialist Luc Van-
acker heeft een nieuw boek geschreven: 
‘Britse soldaten aan onze kusten tijdens 
WOI’. Het gaat over de Noordzee als front-
lijn voor de Britse soldaten en behandelt 
een weinig bekend stuk geschiedenis van 
de Groote Oorlog. De Britten kwamen als 
eersten ter hulp in het belegerde Antwer-
pen en hun zeemacht leverde broodno-

dige artilleriesteun aan de Belgen achter 
de IJzer. De Noordzee werd een nieuwe 
frontlijn, met daarachter vliegvelden en 
duinen vol oorlogstuig.

Het boek zal binnenkort in het Westfront 
en in de betere boekenhandel aange-
boden worden. De kostprijs bedraagt: € 
24,99. 

Veranderen van energieleverancier kost geld of toch niet?

16% van de Vlamingen denkt onterecht 
dat ze bij het veranderen van elektrici-
teits- en aardgasleverancier een ver-
brekingsvergoeding moeten betalen. 
Dit is niet het geval. Je moet enkel een 
nieuw elektriciteits- en/of aardgascon-
tract afsluiten. Je nieuwe leverancier 
regelt al het papierwerk met je huidige 
leverancier.

Waarom denken velen dan toch nog 
dat ze moeten betalen? Sommige le-
veranciers vermelden in hun algemene 
voorwaarden dat de vaste vergoeding 
verschuldigd is per begonnen jaar. Als 
je dan als consument je contract voor-
tijdig beëindigt, moet je toch de volle-
dige jaarlijkse vergoeding betalen. Het 
is aangeraden om steeds naar de alge-

mene voorwaarden van je leverancier te 
vragen. 

Via www.vtest.be kan je zien wat de 
vaste vergoeding is van alle aangeboden 
elektriciteits- en aardgascontracten. 

Meer informatie vind je op www.vreg.be. 

Volg Stad Nieuwpoort op sociale media!

Stad Nieuwpoort wil zo doelgericht mo-
gelijk communiceren en probeert daar-
om actief op sociale media aanwezig te 
zijn. Word fan van onze Facebookpagina 
of volg ons op Instagram of Twitter. We 
proberen niet alleen om dagelijks leuke 
en informatieve berichten te posten, 
maar antwoorden ook op vragen die via 
deze kanalen gesteld worden! 

Heb jij een sfeervolle foto of een grap-
pige tweet, deel ze met ons op Twitter 

of Instagram. Wie weet verschijn jij wel 
in de volgende editie van Nieuwpoort Uw 
Stad! 

Waar kan je ons vinden?

www.facebook.com/
stadnieuwpoort 

@StadNieuwpoort

stadnieuwpoort



IN BEELD

Gouden jubileum

Anna Van Massenhove en Eric Vanlandschoot huwden 
op 29 maart 1967. Eric heeft een boeiende loopbaan 
bij Elora, het revalidatiecentrum voor spraak- en ge-
hoorgestoorden achter de rug. Beide jubilarissen zijn 
nog steeds actief als vrijwilliger. Zo was Anna 20 jaar 
bestuurslid van Ziekenzorg terwijl Eric één van de me-
deoprichters van de Gehandicaptenraad was. Daar-
naast was hij voorzitter van de CM Nieuwpoort, be-
stuurslid van CM Oostende en zetelde hij in de raden 
van bestuur van rusthuizen in Oostende, Middelkerke 
en Brugge. Samen met andere vrijwilligers stond hij in 
voor het beheer van ‘t Schorrehof. De jubilarissen zijn 
echte natuurliefhebbers die regelmatig met de fiets of 
te voet op stap gaan. Het echtpaar kreeg samen drie 
kinderen en zeven kleindochters. De jubilarissen zijn 
de ouders van de onlangs overleden schepen Els.

Vijftig jaar gehuwd

Roger Aerts en Laurette Faes traden op 13 mei 
1967 in het huwelijk. Roger was jarenlang pri-
véchauffeur van gouverneur Andries Kinsbergen 
en Kamiel Paulus. Later ging hij aan de slag als 
kabinetsmedewerker van de Gentse gouverneurs 
Balthazar en Denys. In 1999 beslisten ze zich de-
finitief in Nieuwpoort-Bad te vestigen. Het gouden 
paar heeft een zoon en een kleinzoon waar ze bij-
zonder trots op zijn.

Twintig jaar bib
in de Kokstraat

De stadsbibliotheek verhuisde twintig jaar gele-
den van het Kasteeltje in de Hoogstraat naar de 
huidige locatie in de Kokstraat. In de bib was er 
ter gelegenheid van deze verjaardag een boeiende 
tentoonstelling te bezichtigen. Deze expo bevatte 
heel wat foto’s, flyers, folders en blikte terug op 
de talrijke kleurrijke momenten, nieuwe collecties 
en leerrijke activiteiten die in de bib georganiseerd 
werden.



IN BEELD

Rode Kruis Nieuwpoort

De Nieuwpoortse Rode Kruisafdeling zette op 5 
mei ll. de verdienstelijke bloedgevers, vrijwilligers 
en cursisten in de bloemetjes. Er was een bijzon-
dere hulde voor Monique Cloet die na een actieve 
carrière van 50 jaar afscheid neemt als kaderlid, 
maar wel nog actief blijft als vrijwilliger van het 
Rode Kruis. Als blijk van erkentelijkheid voor hun 
inzet kregen voorzitter Johan Coopman en alle 
medewerkers een receptie aangeboden door het 
stadsbestuur.

Reuzengilde Jan Turpijn

De twee jongste reuzen van de Nieuwpoortse reu-
zengilde ‘Jan Turpijn’, Hendrik Geeraert en Karel 
Cogge, behoren sinds kort tot het immaterieel cul-
tureel erfgoed van Vlaanderen. Geeraert en Cogge 
zijn volkshelden vanwege hun rol in de onderwa-
terzetting tijdens Wereldoorlog I. De reuzen kre-
gen hun medaille opgespeld door burgemeester 
Geert Vanden Broucke en Johan Vencken, voorzit-
ter van de vzw Reuzen in Vlaanderen. 

Week van de 
amateurkunsten

De Week van de Amateurkunsten werd op 29 april 
ll. feestelijk geopend. Dit jaar had deze kunstzin-
nige week ‘The making of…’ als centraal thema. In 
de benedenzaal van de stadshalle liep tot 14 mei 
ll. een boeiende tentoonstelling waaraan 22 lokale 
amateurkunstenaars deelnamen. De exposanten 
toonden talrijke mooie schilderijen, foto’s en beel-
dende kunst aan het grote publiek.



IN BEELD

Techniekacademie

De jongeren die deelnamen aan de Techniekaca-
demie ontvingen op 3 mei ll. hun diploma. De 
Techniekacademie is een initiatief dat kinderen 
van 10 tot 12 jaar in de wereld van techniek en 
technologie onderdompelt. De leerlingen uit het 
vijfde en zesde leerjaar werden uitgedaagd om 
verschillende problemen op te lossen en dit onder 
begeleiding van professionele techniekmentoren. 
De techniekacademie was een gezamenlijk initia-
tief van de stad en hogeschool Vives met de steun 
van de lokale firma’s Braet, Lazoore, Marelec en 
de provincie West-Vlaanderen.

Jubileumeditie halve 
marathon Nieuwpoort

De ‘In Flanders Fields Marathon’ is toe aan zijn 
19de editie en zal dit jaar op zondag 10 september 
a.s. gelopen worden. De marathon wordt georga-
niseerd door MACW in samenwerking met de ste-
delijke sportdienst. Op diezelfde dag vindt ook de 
20ste Halve Marathon van Nieuwpoort plaats. De 
opbrengst gaat naar de MS-liga voor het weten-
schappelijk onderzoek naar multiple sclerose.
De initiatiefnemers hopen voor deze jubileumedi-
tie op een record aantal deelnemers. Info over de 
IFF Marathon is te verkrijgen bij André Migneau - 
T 051 50 31 29 - www.marathons.be. 
Voor informatie over de Halve Marathon van 
Nieuwpoort kun je terecht bij de stedelijke sport-
dienst - T 058 23 75 40.

Aankoop elektrische 
bestelwagens en fietsen

De technische dienst beschikt sinds kort over twee 
elektrische bestelwagens van het merk Peugeot 
-type Fourgon Premium Electric (verbruik: 0 liter, 
CO² uitstoot: 0g/km). De elektrische bestelwagens 
kosten samen € 56.153,61 (BTW incl.).
Het stadsbestuur kocht ook twee elektrische fiet-
sen die samen € 2.998 (BTW incl.) kosten. De he-
renfiets wordt gebruikt door het personeel van de 
technische dienst terwijl de damesfiets bestemd 
is voor de dienst toerisme. De elektrische fietsen 
beschikken over fietszakken waarop het kunst-
werk ‘Le vent souffle où il veut’ van Daniel Buren 
is afgebeeld. Wie een dergelijke fietszak met de 
kleurrijke vlaggen wil aankopen kan vanaf eind 
juni terecht bij de dienst toerisme.



in Nieuwpoort

ACTIVITEITEN
Donderdag 1 juni 2017

Cinema City: Le Ciel Flammand

Monique baat samen met haar dochter 
Sylvie het bordeel Le Ciel Flamand uit. 
Eline, het zesjarige dochtertje van Sylvie, 
is gefascineerd door de mysterieuze 
werkplek van haar moeder en oma. Plots 
brengt een dramatische gebeurtenis de 
zekerheden in hun leven in gevaar en zet 
de familiale banden onder druk. Locatie: 
City, Valkestraat 18. Vertoning om 14 u. 
en 20 u. Kostprijs: € 4 (€ 2 met Jeugd-
voordeelpas).

Gezellig samenzijn

Gratis namiddag voor 55-plussers van 
14 u. tot 17 u. Locatie: Centrum Ysara, 
Dienstweg Havengeul 14. 
Organisatie: stad Nieuwpoort. 

Zaterdag 3 juni 2017

Nieuwpoortse Boerenmarkt
viert Week van de Korte Keten

Meer info zie pp. 19

Zondag 4 juni 2017

Maandelijkse vergadering Koninklijke
Postzegelclub van de Westhoek

Tijdens deze vergadering wordt er 
nieuws uit de filateliewereld gebracht, 
worden postzegels uit buiten- en binnen-
land bestudeerd en worden spreekbeur-
ten door vermaarde filatelisten georga-
niseerd. Ook is er een postveiling onder 
de aanwezigen. Van 10 u. tot 12 u. Gratis. 
Locatie: Hotel Cosmopolite, Koning 
Albert I laan 141. Info: em026@skynet.be 
of T 058 23 37 41 – T 059 43 82 53 
www.pzcwesthoek.be. 

Maandag 5 juni 2017

Meditatie o.l.v. Dr. Alexander Verstaen
Er wordt gemediteerd onder leiding van 

Dr. Alexander Verstaen van 19.30 u. tot 21 
u.. Benodigdheden: matje, kussen en de-
kentje. Locatie: Pastoriehuys, Dorpsplein 
Hemmestraat, Ramskapelle. Kostprijs: € 
5. Info en 
reservaties: M 0477 41 14 97 – engel
cirkel@gmail.com – www.engelcirkel.be. 

Zaterdag 10 juni 2017

Paddle front stand up paddle (sup) event

Stand Up Paddle Race 
(17km) op de IJzer van 
de Hoge Brug, Diksmui-
de tot op het Spaarbek-
ken – Nieuwendamme-
weg, Nieuwpoort. Stand 

Up Paddle Recreational Tour (6km) op de 
IJzer van de Schoorbakkebrug, Schore 
tot op het Spaarbekken – Nieuwendam-
meweg, Nieuwpoort. Start om 11.30 u. 
Kostprijs: € 25. Locatie: Surfclub Koko 
Loco, Spaarbekken Nieuwpoort, 8620 
Nieuwpoort. Info en organisatie: 
vzw Paddle Front - www.paddlefront.com
M 0495 59 49 38.

Zondag 11 juni 2017

Seastar Captainscruise

Diner aan boord van een luxueus schip 
tijdens een boottocht tussen Nieuwpoort 
en Diksmuide. Inscheping om 11 u. 
Aankomst in Diksmuide om 13.30 u. Vrije 
tijd tot 15 u. Aankomst in Nieuwpoort om 
16.30 u. Kostprijs: € 55. Verplicht 
reserveren: Rederij Seastar, Robert 
Orlentpromenade 2, 8620 Nieuwpoort
T 058 23 24 25

Kermiskriebels

Gezinsbond Ramskapelle – Sint-Joris 
organiseert van 14 u. tot 17 u. hun gratis 
activiteit ‘Kermiskriebels’. Verschillende 
volksspelen, een glittertattoostudio en 
kermisbar zijn aanwezig in en rond het 
dorpshuis d’Oude Schole in Ramska-
pelle. Info en organisatie: Gezinsbond 
Ramskapelle – Sint-Joris – 
els.degrande@telenet.be
T 058 24 26 44.

Woensdag 14 juni 2017

Concert: Royal Holloway Gospel Choir

De Royal Holloway Gospel Choir komt 

optreden op de Zeedijk van 20 u. tot 21.30 
u. Organisatie: dienst toerisme – 
T 058 22 44 44.

Zondag 18 juni 2017

Aperitiefconcert

Wevelgems Harmonieorkest Concordia 
vzw om 11 u. in de Barkentijn, Albert 
I-laan 126, 8620 Nieuwpoort. Gratis 
toegang.

Donderdag 22 juni 2017

Filmmuziek van de golden sixties tot nu

Aanvang om 14 u. Kostprijs: € 10
Locatie: Centrum Ysara, Dienstweg 
Havengeul 14, 8620 Nieuwpoort. 
Info en organisatie: Neos Nieuwpoort 
neosnieuwpoort@telenet.be.

Zaterdag 24 juni 2017

Droomjuweel – juweelontwerp in zilver

Deze workshop juweelontwerp gaat door 
elke laatste zaterdag van de maand als 
er min. 4 deelnemers zijn. Je krijgt de 
kans om je creatieve ideeën in afge-
werkte zilveren juwelen om te zetten. 
Van 13.30 u. tot 16.30 u. Kostprijs: € 50. 
Locatie: Mamézon, Louisweg 70.

Zondag 25 juni 2017

Concert: La Royale Harmonie 
Communale du Corps des Sapeurs 
Pompiers de la Ville de Tournai

La Royale Harmonie Communale du 
Corps des Sapeurs Pompiers de la 
Ville de Tournai komt op zondag 25 juni 
optreden op de Zeedijk van 10.30 u. tot 
12.30 u.

Maandag 26 juni 2017

Praatcafé Sint-Janskermis

In het praatcafé van 'OKRA trefpunt 



in Nieuwpoortin Nieuwpoort

Nieuwpoort' kan iedereen genieten van 
een doorlopende fotoreportage over hun 
activiteiten van het voorbije jaar, met 
pannenkoeken en koffie aan democrati-
sche prijzen. Van 14 u. tot 17 u. 
Locatie: ’t Shorrehof, Marktplein 16. 
Info: OKRA - trefpunt 55+ Nieuwpoort
M 0479 43 19 86 - http://www.okra.be/
trefpunt-nieuwpoort. 

TERUGKERENDE
ACTIVITEITEN
Elke woensdag 

t.e.m. 27 december 2017

Piloxing@ramskapelle

Piloxing op woensdagavond van 19.30 u. 
tot 20.30 u. Kostprijs: 1 beurt kost € 5 
voor leden en € 6 voor niet-leden. Een 
10-beurtenkaart kost € 45 voor leden en 
€ 50 voor niet-leden. Locatie: Dorpshuis 
d’ Oude Schole, Ramskapellestraat. 
Contact: ellen.dubois@telenet.be of 
M 0498 31 18 76.

Elke donderdag 

t.e.m. 28 december 2017

Zumba@ramskapelle

Gezinsbond Ramskapelle – Sint-Joris 
organiseert elke donderdag zumba-
lessen van 19.30 u. tot 20.30 u. Kostprijs: 
1 beurt kost € 5 voor leden en € 6 voor 
niet-leden. Een 10-beurtenkaart kost € 
45 voor leden en € 50 voor niet-leden.
Locatie: Dorpshuis d’ Oude Schole, 
Ramskapellestraat. Contact: ellen.
dubois@telenet.be of M 0498 31 18 76.

Zaterdag 3, zondag 4, 

dinsdag 13 2017, dinsdag 20

en 27 juni 2017

Pittig Bruintje

Begeleid bezoek aan de visveiling met 
een hapje en een drankje. Geschikt 
voor volwassenen en kinderen vanaf 12 
jaar. Van 9.30 u. tot 12 u. Op zondag 4 
juni start de activiteit uitzonderlijk om 
10 u. Kostprijs: € 5. Locatie: Stedelijke 
Vismijn, Kaaiplein 2. Vooraf inschrijven is 
verplicht via Dienst Toerisme - 
Hendrikaplein 11 - T 058 23 39 23. 
Organisatie: VZW Promovis. 

Zondag 4, 11, 18 en 25 juni 2017

Blob sessie @The Outsider Coast

De blob is een opblaasbaar kussen dat 
op het water drijft. Er springen en-
kele mensen op het eind van dit kussen 
waardoor de wachtende persoon omhoog 
wordt gekatapulteerd en in het water 
valt. Kostprijs: € 10. Locatie: ’t Kraaie-
nest, Brugsevaart 50. Info en organisatie: 
The Outsider Coast – T 058 23 14 04 – 
www.theoutsidercoast.be. 

Maandag 5, zondag 11

en 25 juni 2017

Marinierspiste @The Outsider Coast

Om 10 u. Kostprijs: € 10 voor 
kinderen ouder dan 10 jaar. 
Locatie: ’t Kraaienest, Brugsevaart 50, 
8620 Nieuwpoort. Info: The Outsider 
Coast - T 058 23 14 04
info@theoutsidercoast.be.

Elke vrijdag van 9 juni

tot 30 juni 2017

Vrijdag Visdag

De stedelijke visveiling organiseert een 
reeks geleide bezoeken aan de visveiling. 
Daarna staan er nog activiteiten op het 
programma: een ontbijt, filmvoorstelling 
over de werking van de visveiling, simu-
latieverkoop met de veilklok, havenrond-
vaart, bedrijfsbezoek, vissersaperitief en 
middagmaal met verse Nieuwpoortse 
vis. Van 7.45 u. tot 14 u. Kostprijs: € 60. 
Reservaties verplicht via 
T 058 23 33 64. Locatie: Stedelijke Vis-
mijn, Kaaiplein 2. 

Zaterdag 10 en 24 juni 2017

Windsurf sessie ‘Let’s surf’

Ervaar een onbeschrijfelijk gevoel van 
vrijheid op het water. Kostprijs: € 30 
voor kinderen vanaf 10 jaar en € 40 voor 
volwassenen vanaf 18 jaar. Locatie: 
Koko Loco Nieuwpoort, Nieuwendam-
meweg 19, 8620 Nieuwpoort. Info en 
inschrijvingen: The Outsider Coast
T 058 23 14 04 – info@theoutsidercoast.be.

Elke woensdag van 21 juni 2017 

tot 13 september 2017

Beiaardconcerten 

Elke woensdag is er een gratis beiaard-
concert door stadsbeiaardier Els Debe-
vere. Kom van 20 u. tot 21 u. genieten van 
de prachtige muziek op het Marktplein. 
Organisatie: Dienst cultuur
T 058 79 50 00 – cultuur@nieuwpoort.be.

Zondag 25 juni 2017

Pasar Nieuwpoort op wandel

Kom gratis meewandelen op iedere 
laatste zondag van de maand. Vertrek 
om 9.30 u. aan de klokkentoren van de 
vismijn, Kaai. Afstand: ongeveer 7 km. 
Info: www.pasar.be/nieuwpoort.

ACTIVITEITEN 
VAN LANGERE DUUR
T.e.m. 4 juni 2017

Tentoonstelling: Geraakt door de Oorlog

Het kunstwerk ‘In Flanders Fields’ 
bestaat uit 30 kistjes. In ieder kistje ligt 
een oorlogsslachtoffer of een voorwerp 
dat te maken heeft met de oorlog. Het 
geheel vormt een aangrijpend beeld dat 
niemand onberoerd laat. Van 10 u. tot 
18 u. (gesloten over de middag). Gratis. 
Locatie: Stadshalle. Organisatie: 
dienst cultuur - T 058 79 50 00
cultuur@nieuwpoort.be 



VACATURE in Nieuwpoort

Van 17 juni tot 16 september 2017

Tentoonstelling: The Way I See the Sea 
the way You See the Sea

Meer info zie pp. 12

T.e.m. zondag 16 juli 2017

Sherlock: Test jouw detectiveskills
in Nieuwpoort

Spannend virtueel gps-spel over een 
misdaad in Nieuwpoort. De stad en de 
politie heeft jouw hulp nodig om de 
misdadiger te vatten. Kostprijs: € 60. 
Reservaties via info@geoteam.be. Info: 
www.geoteam.be of M 0494 22 04 23. 

T.e.m. zondag 30 april 2018

Coming World Remember Me: 
workshop beeldhouwkunst

Word peter of meter en maak één van de 
600.000 beeldjes uit klei voor de land art 
installatie CWRM op het niemandsland 
van de frontzone rond Ieper. Kostprijs: 
€ 5 per beeldje. Atelier: Bommenvrij, 
Schoolstraat 48, Nieuwpoort. Info en or-
ganisatie: vzw Kunst – cwrm@vzwkunst.
be – www.comingworldrememberme.be 
– www.gonewest.be. 

T.e.m. 18 juni 2017

Expo De Groote Oorlog op doek. Front- 
schilders in Nieuwpoort 1916 – 1918. 

In 1916 huisden enkele beeldende 
kunstenaars van het Belgische leger in 
Nieuwpoort. Zij zetten het leven en de 
dood aan het front om in schilderijen en 
brachten onverwacht vitaliteit en flair 
naar Nieuwpoort. Tickets: € 7 (begrepen 
in ticket Westfront). Jongeren (7-25 jaar): 
€ 5. Locatie: Bezoekerscentrum 
Westfront. Info: T 058 23 07 33
westfront@nieuwpoort.be
www.westfrontnieuwpoort.be.

Tot 30 juni 2017

Gipsy Village

Grote speeltuin met woonwagens: 
ballenbad, speleobox, theater, trampo-
line, springkasteel, unieke glijbaan en 
circustent. Op woensdag van 13 u. tot 
18 u. in het weekend van 11 u. tot 18 u. 
Kostprijs: € 5 p.p. inclusief ijsje. Locatie: 
’t Kraaienest, Brugsevaart 50, 8620 
Nieuwpoort. Info en organisatie: 
The Outsider Coast – T 058 23 14 04 
info@theoutsidercoast.be

Van 3 juni tot 1 oktober 2017

Tentoonstelling ‘Weer thuis komen…’

Tekeningen, schilderijen, druksels en 
houten beelden van Willem Vermandere. 
Gratis toegang. Locatie: Onze-Lieve-
Vrouwekerk, Willem De Roolaan, 8620 
Nieuwpoort. Organisatie: Kerkfabriek 
Onze-Lieve-Vrouw.

Van 24 juni 2017 tot 17 juni 2018

Tentoonstelling: Paard & Koning

Meer info zie pp. 20

DOORLOPEND

Doorlopende tentoonstelling 
van Tavares e Sousa – Van Belleghem

Permanente tentoonstelling van eigen 
gemaakte keramiek, Raku, sculpturale 
keramiek, keramische sieraden, hand-
beschilderde zijden sjaals en restauratie 
van keramische kunstwerken. 
Gratis toegang, maar op afspraak. 
Locatie: Dudenhofenlaan 100. 
Info: h.tavares.e.sousa@gmail.com
T 058 24 10 85.

Knotsgekke doe-tocht voor kinderen
in Nieuwpoort

Ontdek Nieuwpoort met een gekke doe-
wandeling op je smartphone of tablet. 
Onze app daagt jou en je team uit met 
allerlei leuke vragen en grappige doe-
opdrachten. Kostprijs: € 10. 
Locatie: Zeedijk. Info: La Mosca - 
reservations@ lamosca.be - 
G reservations@lamosca.be.

Super secret: spannend detectivespel 
voor kinderen in Nieuwpoort 

Gloednieuw detectivespel waarbij je met 
je vrienden of familie op zoek gaat naar 
een gestolen schat in het park. 
Kostprijs: € 59. Locatie: parken van 
Nieuwpoort, Dienstweg Havengeul. 
Info: Das Box - info@dasbox.be
T 0488 26 69 63.

Super Cops: bloedstollend 
achtervolgingsspel in Nieuwpoort 

Kruip in de huid van een ontsnapte 
gevangene die op diamantenroof is in de 
stad of maak met een politieteam jacht 
op de dief. Kostprijs: € 79. 
Locatie: Marktplein. Info: Das Box
info@dasbox.be - T 0488 26 69 63.



Kies voor de 
gezondste bank 

van België.
Volgens de resultaten van het comprehensive assessment van 2014,  

uitgevoerd door de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België.

Z A K E N K A N TO O R  D E B R U Y N E  B V B A 
Marktplein 13, 8620 Nieuwpoort
058 23 84 68 | debruyne@argenta.be 
OR 0458.041.225 | FSMA 26698 cA-cB | RPR Veurne
Principaal: Argenta Spaarbank nv | Argenta Assuranties nv

Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be

  

ADVO C AT E N K AN TO O R
Dirk BAILLEUL

Reeds méér dan 30 jaar
gespecialiseerde rechtsbijstand bij:

• Strafrechtelijke verdediging en burgerlijke partijstellingen

• Verkeersrecht 

• Mede-eigendom, huur- en bouwrecht

• Faillissementsrecht en schuldbemiddeling

• Handelsrecht met onder meer overlating van uw 

handelszaak, inning achterstallige facturen, contracten, ...

• Milieuproblematiek

Astridlaan 19,
Nieuwpoort
T 058 23 47 22
F 058 23 91 47 
dirk.bailleul@skynet.be
lawsec@skynet.be
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In ‘t Jaer des Heeren 1284...
Graef Van Vlaenderen, Gwijde van Dampierre, ... bouwt twee Vierboete Torren 
langs ‘d Havene van Niepoort, om de Schepen bij nachte uyt ende in vaerende 
te lichten’...
Naar Mathias Reynoudts’  ‘Kroniek van Niepoort’ omstreeks 1680

‘De Niepoorsjche Groote Vieërboete’

‘k En z’ aiwn an e stik zieën verbie voarn, met oariengk, mè 
laakn en mè wien.
En os z’ in de doenkerte uut ‘t zaigat kwaamn, toogde mie 
lucht woa da ze moestn zien!

Stoeëre joenge gastn up die sjcheepm, nuunder lieëvn smietn 
e puuptje vlak vo mien. Ze voarn noa de Noord of no ‘t Zuudn,
e zien assan stief kontent os ze mie weere zieën!

Haile zjeneroasjchn visjchers e zaivolk, 
‘k en z’ ollemoale zieën verbie voarn laans mien.
D’ aine besjchietienge achter d’ andere en ‘k preus bluuvn stoan, 
z’ en mien aatnt upgekallefoaterd zo dan ‘k weere kostn sjchiengn!

‘k En me vieër aangestookn voe Graavn e Keuniengn, mo ‘t is va 
j’n eejgn volk da j’ ‘t moet en,
de Duutsjchers kwaamn vees te dichte
en z’ en mien met dienamiet doeën spriengn!

Achter die Grootn Orlooge lieëtn ze mien in gruzlementn lign,
gin ain die me wilde weere briengn!
Niepoort en z’ erbowd met orlogsgeld, 
mo ‘t sjchonste monument e z’ oender d’èèrde gestookn zoender 
veele ziengn!

‘k Wiln weere verriezn, da ‘k de bootjes kunn weere zieën, 
gelik dan ‘k aatnt dejn biekan 700 joar langk.
‘k Gon toen ‘s nachs weere verre kloarte sjchiengn, voe 
junder, en junder voorvoaders aire en belang.

Carl Debruyne
Dec 2006

‘In ‘ t plat Niepoors’
Herinner je je ook nog die sappige uitspraken van je (over)grootouders in het Nieuwpoorts?  En zou je het ook jammer vinden, 
dat het typische Nieuwpoortse dialect voor altijd zou verdwijnen?
De ‘echte’ Niepoortenoars’ die tellen van ‘ain, twai, drieë’ zijn aan een snel tempo aan het slinken.
Wil je dat helpen bewaren, zodat komende generaties dat ‘Niepoors’ kunnen blijven spreken?  Neem dan contact op met ons 
via ‘sandhove@hotmail.com’. Bezorg ons leuke anekdotes en vertellingen over de ‘visscherieë’ en rond het ‘Niepoorsjche’ die we 
zullen hertalen in ons dialect. 
Via het dialectgenootschap 'Bachtn de Kuupe'  (www.dialectbachtendekupe.be) kom je meer te weten over ons zo rijke 
westhoektaaltje, evenementen, enz…  
‘O je wilt dat ’t Niepoors bluuft bestoan, moe je ’t deure geevn a je (klain)kinders.
O je van gedacht ziet dat ’t dialekt meugt verdwienn, moe je gin dialekt klapn.
Gin sjchrik en voe zoeveele meuglik Niepoors te klapn:  AN lèèrn de joenges wel up ’t sjchoole!   

Carl Debruyne
Marktplein 13, 8620 Nieuwpoort
sandhove@hotmail.com
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Albert 1 laan 281 • 8620 Nieuwpoort

THUISVERPLEGING
Liesbeth & Lieselot

Regio: 
Westende - Lombardsijde- Nieuwpoort

Liesbeth
Van Campenhout

0476/94 05 17

Lieselot Ameloot
0475/32 74 75

IN DE KIJKER
Residenties ‘Cristal Place I en II’, Zeedijk

en Albert 1 laan (winkelstraat), Nieuwpoort

Albert 1 laan 281  I  8620 Nieuwpoort  I  T 058 23 78 79

IMMO 
MARITIEM
NIEUWPOORT

Uw eigendom kopen
of verkopen?

Ga in zee met Immo Maritiem
Een vaste waarde in vastgoed!

w w w. i m m o - m a r i t i e m . b e

• toiletten, inspuitingen, diabetes, verbanden,
• aandoen van steunkousen, toedienen en klaarzetten
 van medicatie.
• referentie verpleegkundige in de wondzorg.
• referentie verpleegkundige in de palliatieve.
• u hebt geen kosten doordat wij met het 
 derdebetalerssysteem werken.

U KAN ONS VRIJBLIJVEND CONTACTEREN!

Gratianne Bullens 0474 23 94 07
Julie Demarcke 0496 38 29 64
Laure Steyaert 0471 12 55 57

Thuisverpleging met een hart
REGIO NIEUWPOORT  I   LOMBARDSIJDE  I   WESTENDE  I  

MIDDELKERKE  I   OOSTDUINKERKE  I   KOKSIJDE  I   VEURNE

VOLG ONS OP           thuisverpleging Saskia Sandra

Deblieck Saskia
0498 22 49 80

Germonpré Sandra
0472 20 12 61

THUISVERPLEGING
regio Nieuwpoort- Lombardsijde

Alle verpleegkundige zorgen: dagelijkse/wekelijkse toiletjes, 
alle wondzorgen, inspuitingen, palliatieve zorgen, diabetes, 

medicatie voorbereiden …

Derde betalerssysteem: geen kosten • Alle mutualiteiten



Franslaan 150 - 8620 Nieuwpoort
T. 058 23 22 20 - G. 0476 96 09 84

www.olivierplatteau.be
info@olivierplatteau.be

UW (T)HUIS 
IN NIEUWPOORT 

KOPEN OF VERKOPEN?

Metaalwerken Vanthuyne biedt U degelijke stielkennis en jaren
ervaring gecombineerd met het gebruik van moderne
technieken en een creatieve geest.

Maatwerk en duurzame oplossingen vinden, ontwikkelen en
realiseren zijn onze grootste uitdagingen.

Productie van frees- en draaiwerk, snij- en plooiwerk,
alle laswerken, zowel grote als kleine series.
Steeds grote voorraad grondstoffen in staal, RVS en aluminium.

OPENINGSUREN:

Ma-Don: 8u-12u & 13u-17u
Vrijdag:   8u-12u & 13u-17u

Isabelle Deconinck & Wim Vande Kerckhove
Kaai 43 - 8620 Nieuwpoort

058 62 44 66 - info@immodekaai.be
www.immodekaai.be

verkoop verhuur

Uw advertentie 
hier?

Nieuwpoort, Uw Stad
7.500 exemplaren

4 of 8 edities per jaar
adverteren

enkel voor Nieuwpoortse
ondernemingen

Info: dienst communicatie
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

T 058 22 44 26 - E communicatie@nieuwpoort.be


